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Resumo 
 
 

Desde sua construção no tempo do rei Salomão, o Templo de Jerusalém foi pedra 

angular do Javismo do Sul e, por conseguinte, do Judaísmo do Segundo Templo. O 

“Pensamento do Templo”, baseado nas regras de pureza e impureza dentro do espaço e tempo 

sagrados com as quais se orientava a vida sacerdotal, expandir-se-á de modo vigoroso nesse 

período com o crescimento da importância e centralidade do santuário hierosolimita na 

sociedade pós-exílica. Ao mesmo tempo, a valorização do sacerdócio estava em seu auge. O 

sumo sacerdote foi, desde o retorno de Babilônia, o chefe religioso e político da nação judaica 

até a ascensão de Salomé Alexandra ao trono no primeiro século a.C., função que lhe seria 

restituída com a queda da dinastia herodiana na Judéia.  

Por volta do século II a.C., uma comunidade fundada e liderada por sacerdotes, 

conhecida atualmente como Comunidade de Qumran, isolou-se da sociedade circundante, 

objetivando seguir uma estrita observância das regras sacerdotais de pureza. Em seu centro no 

deserto da Judéia, na região de Qumran próxima ao Mar Morto, seus membros produziram e 

guardaram manuscritos através dos quais basearam e constituíram sua organização peculiar. 

Esses manuscritos são denominados “Manuscritos do Mar Morto” ou, mais especificamente, 

Manuscritos de Qumran. Entre eles estão o Rolo (ou Pergaminho) do Templo, a Regra da 

Comunidade e o Documento de Damasco, fontes de interpretação bíblica e de normas 

comunitárias que os guiaram, enquanto aguardavam o tempo do fim, quando os sacerdotes da 

Comunidade seriam finalmente reinvestidos de seu poder no Templo purificado. E é 

baseando-nos nesses três documentos que elaboramos nossa tese ao analisar os discursos 

veiculados pela liderança comunal, os quais visavam à constituição de uma sociedade 

sacerdotal, moldada em uma interpretação radical das Escrituras e do mundo. 

  

Palavras-chave: História Antiga de Israel – Judaísmo do Segundo Templo 

Manuscritos do Mar Morto – o Rolo do Templo – Interpretação Bíblica   
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Abstract 

 

 
Since its construction in the time of king Salomon, the Jerusalem Temple was the 

corner stone of the Southern Javism and, from then on, of the Second Temple Judaism. The 

so-called “Temple Thought”, based on the rules of pure and impure inside the sacred place 

and time which governed the priestly life, will expand vigorously in this period due to the 

growth in importance and centrality of the Jerusalemite sanctuary inside the post-exilic 

society. At the same time, the high value of the priesthood was in its peak. The high priest 

was, from the return from the Babylonian exile on, the religious and political head of the 

Jewish nation until Salome Alexandra’s ascension to the throne in the first century B.C., 

function that was restituted after the fall of the Herodian dynasty. 

Around the second century B.C., a community founded and leaded by priests, 

presently known as the Qumran Community, isolated itself from the surrounding society, 

aiming at following the strict observance of the priestly rules of purity. In its centre in the 

Judean desert, in the region of Qumran near the Dead Sea, its members produced and kept 

manuscripts by which they based and constituted their peculiar organization. Those 

manuscripts are named “Dead Sea Scrolls”, or, more specifically, “Qumran Scrolls”. Among 

them we can find the Temple Scroll, the Rule of Community and the Damascus Document, 

sources of biblical interpretation and of community rules that guided them while they 

expected the end of times, when the priests of the Community would, eventually, be 

reinvested of their power in the purified Temple. Basing ourselves on these three documents 

we elaborated our dissertation by analyzing the discourse produced by the communal 

leadership, whose goal was the constitution of a “priestly society”, shaped in its radical 

interpretation of the Scriptures and of the world.       

 

 

 

Key-words: History of Ancient Israel – Second Temple Judaism – Dead Sea Scrolls – The 

Temple Scroll – Biblical Interpretation 
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Introdução 

 

 

 ”אמר הקב�ה לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה“

 

“Eu (Deus) não entrarei na Jerusalém celeste até que Eu possa entrar na Jerusalém terrestre” 

(B. Ta’anit 5a). 

 

A presente pesquisa tem como tema a representação simbólica do Templo idealizado e a 

aliança sacerdotal como forças integradoras da Comunidade de Qumran. É certo que os 

qumranitas aguardavam ansiosamente seu retorno vitorioso à Nova Jerusalém e a um novo 

Templo. E é quando nos recordamos de que a liderança da Comunidade era formada basicamente 

de sacerdotes e levitas que a importância do tema fica mais evidente. A esperança escatológica 

nestes novos tempos nos lugares sagrados reabilitados, isto é, após a purificação da cidade e do 

Templo maculados pela dominação estrangeira e políticas internas errôneas, expressou-se nos 

manuscritos produzidos ou simplesmente reconhecidos pela Comunidade e por ela, então, 

guardados. 

A verdadeira interpretação da Lei e dos profetas, fixada em seus manuscritos, fora 

transmitida pelo seu “Mestre de Justiça”, o sacerdote “a quem Deus pôs em [seu coração 

entendimento]” (1QpHab II, 8). Os sacerdotes de Qumran, continuadores da missão do Mestre, 

são os “Mantenedores da Aliança”, a qual se fundamentava na obediência à Lei a partir de sua 

visão sacerdotal: “Todo aquele que entra no conselho da Comunidade, entrará na aliança de 

Deus aos olhos de todos os que se voluntariam. Ele comprometer-se-á com um juramento 

obrigatório a voltar à Torá de Moisés, de acordo com tudo o que ordenou, com todo o coração e 

com toda a sua alma para tudo o que foi revelado disso aos filhos de Zadoc, os sacerdotes que 

guardam a aliança e os que procuram a Sua vontade, e a toda a multidão de homens da sua 

aliança que se voluntariam juntos à Sua verdade e para andar na Sua vontade.” (1QS V, 7b-

10a). A auto-definição da Comunidade como a Nova Aliança também denota sua visão 

escatológica, derivando dela a compreensão que tinham de ser os eleitos ou o Resto fiel a Deus, 

que não apenas permaneceriam em sua aliança como lhe conferiam uma dimensão nova, baseada 

na revelação final de Deus a seu próprio respeito. 
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Dessa forma, nosso tema tem como base o fundamento social de Qumran: a construção de 

uma ideologia comunitária baseada na aliança sacerdotal da sua liderança aarônida-zadoquita e 

da concepção de um novo Templo a ser construído quando reconquistassem a terra. Chegaria o 

grande momento do retorno a Jerusalém e o Templo existente seria substituído por outro, 

planejado e desejado por Deus desde o Sinai, cujo projeto completo encontrava-se no documento 

encontrado nas grutas de Qumran, denominado o Rolo do Templo. Esse novo Templo, edificado 

conforme a vontade divina, subsistiria na mais estrita santidade até a vinda do Templo 

escatológico, este sim estabelecido unicamente pelo próprio Deus em benefício dos 

“Mantenedores da Aliança”, os sacerdotes da Comunidade. 

A estratégia para as batalhas que travariam durante a guerra final contra os poderes das 

trevas e seus adeptos já estava consignada na Regra da Guerra; regulamentações e instituições 

que também seriam a base da sociedade futura estavam estabelecidas em documentos como a 

Regra da Comunidade, a Regra da Congregação e o Documento de Damasco; e as leis do 

Templo e de total pureza da “cidade do santuário”, que haviam sido outorgadas por Deus a 

Moisés, estavam legisladas no Rolo do Templo. Sua interpretação e acréscimos ao texto bíblico 

revelam ao mesmo tempo a idealização do tempo da “reconquista” e a condenação dos rumos que 

a sociedade judaica tomava. O Templo estava sendo profanado por estrangeiros infiéis e por 

sacerdotes corruptos; os cultos, os sacrifícios e as festas eram inúteis, pois seguiam um calendário 

incorreto. Em Qumran vigorava um calendário solar diferente do calendário lunar de Jerusalém. 

Para os qumranitas, o tempo sagrado da liturgia celeste estava sendo desrespeitado. Qumran 

talvez também celebrasse festas que estão prescritas no Rolo do Templo, mas que não eram 

oficialmente reconhecidas pelos demais grupos judaicos.  

Em sua perspectiva de fé, estavam no deserto em preparação espiritual para a guerra final 

e para expiar pela terra a fim de ser novamente habitada pelo povo eleito de YHWH. Entretanto, 

ao mesmo tempo, experimentavam no deserto a antecipação, mesmo que restrita, da realização 

escatológica plena sob o governo divino, pois já viviam de acordo com a vontade de YHWH a 

eles revelada. As leis que só poderiam ser impostas a todo Israel no futuro eram guardadas e re-

copiadas. As funções que exerceriam como sacerdotes reintegrados também já estavam previstas 

no Rolo do Templo. E é com base nesse documento, tendo como apoio textos produzidos pela 

seita como a Regra da Comunidade, a Regra da Congregação e o Documento de Damasco, que 
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dissertamos sobre a base sócio-sacerdotal da Comunidade de Qumran e o papel simbólico do 

Templo em sua dinâmica de fé1. 

 

1) Objetivos 

 

Os principais objetivos de nossa pesquisa são analisar os trechos dos Manuscritos de 

Qumran, em especial do Rolo do Templo, que tratam da aliança sacerdotal firmada pela 

Comunidade e de sua fé na instituição futura de um Templo que seguiria seus próprios critérios 

estritos da interpretação da Torá. A partir desse contexto, buscamos compreender um pouco mais 

o quadro geral da constituição e dinâmica interna da seita. O planejamento da pesquisa abarca 

também outros objetivos, como os que seguem: 

 

Capítulo 1) O Pensamento Sacerdotal na Torá 

 

1.1) Introdução: abrimos a introdução com um estudo sobre a redação das fontes sacerdotais 

P e H e suas respectivas datações, a fim de estabelecer premissas em sua definição. 

1.2) A Tenda do Encontro: Reflexo da Ideologia Sacerdotal de P: neste tópico, estudamos 

como teria sido construída a Tenda do Encontro, tendo como base a perícope do Sinai em 

Êxodo e o que ela nos ensina da ideologia sacerdotal que a criou. 

1.3) O Pensamento Sacerdotal por trás do Sistema Sacrifical: analisamos, neste tópico, o 

sistema sacrifical descrito em Levítico, bem como em algumas seções de Números, 

visando a obter uma noção geral do pensamento e crenças sacerdotais veiculados pela 

Torá.    

 

                                                
1 Em um livro que pretende compreender o papel do Templo nos textos clássicos judaicos e sua sociedade de modo a 
resgatar seu significado para o Judaísmo atual, o rabino Joshua Berman comenta sobre a relação entre simbolismo e 
Templo dentro da religião de Israel: “Man lacks the conceptual framework with which to comprehend God’s true 

essence, let alone its limitation, in some way, to a house of stone. It is when man’s analytic capacities fail him that 

symbols allow him to relate to such phenomena and integrate them into his weltanschauung (= visão de mundo). 

Our conception of God and relationship to Him stand to be sharpened through understanding the form and structure 

of the Temple and its rituals. Beyond their significance as the embodiment of concepts, symbols also play an 

important role in the cohesion of a society. Individuals are bonded due to the influence of the symbols upheld by 

society. This was the opinion of Emile Durkheim, the father of modern sociology, in his 1912 The Elementary Forms 

of the Religious Life. If every symbol contributes to the collective identity of a culture, then within Judaism the 

symbolic social function of the Temple is of paramount importance, for the Temple is  the symbol that lies at the 

heart of the biblical conception of society.” (BERMAN, 1995, pp. XX-XXI da Introdução). 
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Capítulo 2) Aspectos da Ideologia Sacerdotal no Pensamento de Ezequiel 

 

2.1)  Introdução: descrevemos aqui aspectos gerais do livro do profeta Ezequiel. Nesse 

capítulo, trataremos de três momentos específicos no ministério do profeta, ou seja, suas 

três principais visões, todas elas de alguma forma concernentes ao simbolismo do Templo 

e às leis sacerdotais. 

2.2) Capítulo 1: O Primeiro Encontro: analisamos aqui o primeiro capítulo do livro de 

Ezequiel e todos os elementos do imaginário e do pensamento do Templo que 

transparecem na visão da Glória de YHWH, vivenciada pelo profeta às margens do rio 

Kvar, em Babilônia.  

2.3) Capítulos 8-11: Partindo: nesses capítulos de Ezequiel, observamos como, em visões do 

santuário maculado pela impureza moral e ritual, o profeta testemunha o abandono por 

YHWH de Seu Templo e a sua conseqüente destruição na esfera espiritual. O que havia 

sido previsto por Ezequiel teria lugar alguns anos mais tarde quando os babilônios, por 

fim, invadiram Judá em 586 a.C.. 

2.4) Capítulos 40-48: Tudo Pronto para o Retorno da Glória de YHWH: a partir desses 

capítulos do livro de Ezequiel, trataremos do Templo planejado por YHWH e mostrado 

ao profeta em visão. O plano do Templo e as suas leis refletem um recrudescimento da 

visão sacerdotal com relação à proteção do sagrado para que uma repetição da tragédia de 

sua destruição fosse evitada. 

 

Capítulo 3) Sectarismo Judaico e a Nova Aliança em Qumran 

 

3.1) Introdução: tratamos das condições sociais na Judéia do Segundo Templo e os possíveis 

papéis e funções dos sacerdotes na Comunidade judaica, principalmente após a crise 

antioquena e a Revolta dos Macabeus.  

 3.2) Criando um Mundo Sectário: dissertamos aqui sobre as circunstâncias favoráveis ao 

florescimento de grupos sectários. De modo especial, veremos as características 

específicas do sectarismo de Qumran.   

3.3) Hierarquia e Legitimidade: Liderança Sacerdotal nas Regras Comunais de 

Qumran: através das regras que regulavam a vida da Comunidade de Qumran e dos 
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acampamentos previstos no Documento de Damasco, procuramos compreender como se 

dava a liderança dos sacerdotes de Qumran. A Regra da Comunidade, a Regra da 

Congregação e o Documento de Damasco são aqui nossas principais fontes de pesquisa. 

3.4) Os Líderes Comunais: o Poder Compartilhado entre Sacerdotes e Levitas: 

analisaremos os textos dos Manuscritos de Qumran que mencionam os principais cargos 

da Comunidade, que parecem indicar uma certa divisão de poderes entre sacerdotes e 

levitas, priorizando, sempre, os sacerdotes. 

 

Capítulo 4) O Tempo Escatológico e a Idéia de Templo na Comunidade de Qumran 

 

4.1) Introdução: introduzimos brevemente a questão da ligação entre Qumran e Escatologia. 

4.2) Preparando o Caminho de YHWH: Perspectivas Escatológicas na Seita de Qumran: 

neste tópico, procuramos entender de que forma as expectativas do futuro escatológico 

influenciaram a visão de mundo dos qumranitas e vice-versa. 

4.3) A Comunidade-Templo: Santuário no Exílio?: analisamos aqui a divulgada teoria de 

que a Comunidade via-se como um substituto ao Templo de Jerusalém, principalmente 

por sua explicitamente proclamada capacidade de expiar. 

 

 

Capítulo 5) O Rolo do Templo: Revelação Divina e Engenhosidade Exegética    

 

5. 1) Introdução: relacionamos os documentos que mencionam um Templo futuro entre os 

MMM. 

5.2) Características Físicas e Literárias do Rolo do Templo: Torá Revelada?: analisamos a 

natureza física e literária do Rolo do Templo. A partir desse debate, impõem-se questões 

como a crença na revelação divina para Qumran e para o autor do Rolo do Templo e, 

assim, qual o real status do documento.  

5.3) Fontes e Métodos Exegéticos: Como o Rolo do Templo Fez-se Torá: debatemos aqui os 

métodos exegéticos utilizados por toda a extensão do documento, métodos estes que 

podem ser, em certo grau, comparados com os utilizados pela Escola Deuteronomista ou 
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pelos rabinos depois deles. Entramos no mérito da composição do documento através da 

edição de fontes variadas. 

 

Capítulo 6) O Rolo do Templo: uma Torá para a Terra e o Enigma do “Dia da Criação”      

 

6.1) Introdução: damos início à análise de conteúdo do documento. 

6.2) O Novo Templo, a Nova Sociedade e o Papel do Sacerdote: aqui fazemos uma análise 

sistemática do material concernente ao Templo e ao papel do sacerdote no santuário e na 

sociedade ideais, conforme imaginados pelo autor/redator do Rolo do Templo. 

6.3) O Templo Humano e o Templo Divino: entramos em questão, neste tópico, de quantos 

seriam os Templos esperados por Qumran para o futuro escatológico e o que o Rolo do 

Templo pode nos ajudar a elucidar neste sentido. Um Templo construído pelo homem 

deveria materializar-se antes de o Templo divino estabelecer-se definitivamente?  

6.4) A Comunidade e a Construção do Novo Templo: Sociedade Sacerdotal: Neste tópico, 

procuramos definir o status do Rolo do Templo para a Comunidade de Qumran, bem 

como apresentar uma hipótese de datação e contexto histórico. Assim, podemos concluir 

sobre sua relação com Qumran e sua influência nas expectativas de fé no futuro 

escatológico da Comunidade, principalmente no que concerne à construção do Novo 

Templo. 

 

  

2) As Fontes 

 

As principais fontes de nosso estudo são a Regra da Comunidade, o Documento de 

Damasco e o Rolo do Templo, ao qual daremos especial atenção. Concomitantemente, estaremos 

também trabalhando com a Torá, base e inspiração do(s) autor(es)/redator(es) do Rolo, bem como 

com o livro do profeta Ezequiel. 

A Regra da Comunidade, o Rolo do Templo e o Documento de Damasco foram 

manuscritos encontrados nas grutas de Qumran em diferentes circunstâncias. A Regra da 
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Comunidade (1QS2)3 estava entre os primeiros documentos (ao todo sete) encontrados naquela 

que foi denominada Gruta 1, junto com o Grande Rolo do Profeta Isaías, o Pesher Habacuc, 

entre outros que se encontram hoje no Santuário do Livro, em Jerusalém4. A grande descoberta, 

considerada por muitos o maior achado arqueológico do último século, ocorreu em 1947, através 

de um jovem beduíno (há versões que mencionam mais uma ou duas pessoas envolvidas) que, ao 

procurar por um animal desgarrado, deparou-se com a entrada da Gruta 1. Ao perceberem, 

beduínos e especialistas, a importância do material encontrado, foram lançadas expedições de 

ambas as partes e toda a região foi explorada, tendo como fruto o achado de mais dez grutas. Essa 

grande campanha durou de 1948 até 1956, quando foi encontrada a última delas, a Gruta 11, 

exatamente onde, há dois milênios, estava oculto o Rolo do Templo (11QT). O Documento de 

Damasco tem uma história um pouco diferente. Em Qumran mesmo, foram encontrados apenas 

fragmentos do documento na Gruta 45. A cópia completa do manuscrito, datada do período 

medieval, foi encontrada, na realidade, entre os achados da Geniza do Cairo. Entretanto, seu 

conteúdo e os fragmentos originários de Qumran confirmam sua antigüidade e pertença à 

Comunidade. 

A Regra e o Documento de Damasco podem ser definidos, no geral, como instruções 

contendo regras de comportamento e regulamentos para o funcionamento de uma comunidade 

religiosa. As faltas passíveis de ser incorridas e as penalidades impostas aos transgressores são ali 

listadas. Encontram-se também um rito de ingresso de novos membros, com seus juramentos, 

bênçãos, admoestações e maldições para os que se “desviavam” da Comunidade, trechos 

“históricos”, traçando, através de linguagem metafórica e obscura, a história da origem da seita6.  

O que nos chamou mais fortemente a atenção, no entanto, foi o caráter sacerdotal de ambos os 

                                                
2 Esse é o código que identifica o documento. O número que vem à frente indica a gruta em que foi encontrado. A 
letra Q indica o lugar de origem, ou seja, Qumran, sendo que a letra (ou letras) seguinte particulariza o manuscrito. 
3 Também trabalhamos com 1QS(a), conhecido como a Regra da Congregação, que se caracteriza por conter regras 
para a Comunidade durante a era messiânica. O texto faz parte do mesmo manuscrito onde está 1QS e 1QS(b). 
4 O museu construído por Israel especialmente com intuito de abrigar e expor os Manuscritos. Lá também se 
encontra o Rolo do Templo. 
5 A Gruta 4 parece ter sido uma espécie de biblioteca central da Comunidade; só ela abrigava 575 títulos. 
6 Muitos autores apontam para as diferenças essenciais entre esses dois documentos. Esse trecho “histórico”, p. ex., 
faz parte apenas do Documento de Damasco. Davies o define como um “Manifesto”. Para o autor, a Comunidade 
expõe aí sua razão de ser: fundação, constituição e destino (DAVIES, 1989, p. 202). A Regra da Comunidade, por 
sua vez, também tem suas particularidades. É importante mencionar que a “Doutrina dos Dois Espíritos”, que 
fundamenta a doutrina dualista da seita, não aparece em CD. Também a cerimônia de ingresso e de bênçãos e 
maldições é descrita apenas em 1QS. 
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documentos. A proeminência sacerdotal é evidente e pode ser percebida inclusive na auto-

definição de sua liderança como “Filhos de Zadoc” ou “filhos de Aarão”. 

A cópia quase completa do Rolo do Templo, que foi encontrada na Gruta 11, é o mais 

longo manuscrito descoberto em Qumran, no qual estão preservadas 66 colunas. Esse manuscrito 

é denominado 11QT(a) e foi redigido em grafia herodiana, cuja datação, através da paleografia, 

situa-o entre o final do século I a.C. e o princípio do I d.C. Datas mais precisas, segundo o teste 

de radiocarbono, estariam entre 97 a.C. e 1 d.C.. Fragmentos paralelos ao texto foram 

encontrados na Gruta 4, também copiados de um Vorlage, são a evidência mais antiga do 

documento e têm a datação presumida para finais do século II a.C. Outros fragmentos de um 

manuscrito com cópia do Rolo, mais tardios, foram encontrados também na Gruta 11, 

denominados 11QT(b). Embora os documentos sejam cópias, Yadin valeu-se de uma pequena 

evidência para estabelecer o período mais remoto em que poderia ter sido composto. Para tanto, o 

autor procurou no texto algum termo ou expressão, sintaxe ou estilo que refletisse a 

contemporaneidade de sua elaboração. Isso porque seu(s) autor(es) teve a preocupação e o 

cuidado de escrever na linguagem e no estilo bíblicos, arcaizando a redação do texto. Não 

obstante, como suspeitava Yadin, o autor necessitou de terminologia de sua própria época a fim 

de poder expressar-se mais adequadamente. Assim, o especialista descobriu a utilização do termo 

persa ris, uma medida de distância, que só seria introduzido no Hebraico e no Aramaico no 

período helenista, entre o terceiro e segundo séculos. A conclusão, para ele, seria então que o 

documento não poderia ter sido composto antes desse período. Ele busca ser ainda mais preciso 

datando-o entre 150-125 a.C. (YADIN, 1985, pp. 63-4; YADIN, 1993, In: SHANKS, p. 103). 

Outra teoria, p. ex., vem de Stegemann, que acredita que estaríamos diante de escritos sacerdotais 

datados do imediato pós-exílio, provavelmente do período persa. 

A organização do documento é temática, diferentemente dos materiais legais da Torá. A 

autoria sacerdotal é bastante certa, a despeito de uma minoria defender a possibilidade de que 

seja levítica. Sua origem, porém, se qumrânica ou não, é um dos pontos mais polêmicos 

relacionados ao documento. Também diferentemente de Deuteronômio, que não desenvolve 

muitas leis sobre a dinâmica do Templo ou seus ritos, mais da metade do Rolo do Templo é 

dedicada ao assunto. Como em Ezequiel, também há a descrição da planta do novo Templo, mas 

não são idênticas. Yadin explica que, no Rolo do Templo, é Deus no Sinai quem confere as 

coordenadas de Seu Templo a Moisés: “No Pergaminho do Templo, o próprio Deus dá detalhes 



9 
 

minuciosos sobre Seu templo a ser construído pelos filhos de Israel. Ele é o Mestre Arquiteto que 

fornece as plantas inexistentes na Torá. No final dos tempos, na Nova Criação, Deus em pessoa 

irá construir o templo.” (YADIN, 1993, In: SHANKS, p. 106).  

A Torá, base da qual são derivadas as leis descritas no Rolo do Templo, é nossa fonte não-

qumrânica, juntamente com o livro de Ezequiel. A Torá, ou Pentateuco, é constituída dos cinco 

primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ela também é 

conhecida como “Lei de Moisés”, por conter leis que tradicionalmente foram relacionadas à 

revelação das leis divinas no deserto após a libertação do Egito. Entre os veiculadores dessas leis 

estão as fontes P e H, que ditam a organização do santuário e do culto, as regras de puro e 

impuro, questões de status sacerdotal e levita etc. Porém, a ideologia sacerdotal e sua escrita 

característica também aparecem em livros não-legais exílicos ou pós-exílicos, como é o caso do 

livro do profeta-sacerdote Ezequiel. 

 

 

3) Balizamento 

 

A destruição do Templo de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. e o exílio da elite 

judaíta, incluindo a corte e o alto sacerdócio hierosolimita, marcam de forma pontual e categórica 

a mudança radical que ocorreria naquela sociedade. Porquanto é notório que nunca mais seu 

contexto anterior pôde ser restabelecido, mesmo com a construção do Segundo Templo7 ou com a 

ascensão temporária de uma monarquia judaica, junto com a conquista de certa autonomia, no 

período hasmoneu8. Seu centro social e sua base de poder deslocaram-se do palácio e seu 

monarca para o Templo e seu sacerdócio. 

 A história do Templo de Jerusalém e de seu sacerdócio teve sua origem junto à da 

monarquia israelita e com a conquista feita por Davi da cidade que seria a futura capital do 

reino9. É nessa mesma época que Zadoc será consagrado sumo sacerdote pelo rei, preterindo-se, 

                                                
7 Compreendendo aqui uma continuidade entre os Templos de Zorobabel e Herodes. Alguns especialistas consideram 
que se pode falar de um Segundo e Terceiro Templos. Por questão de clareza, quando necessário, em nosso trabalho 
eles serão denominados pelos nomes dos responsáveis por sua obra (ou reforma): Templo de Zorobabel ou Templo 
de Herodes (herodiano). 
8 Para detalhes da história do período, cf. nossa dissertação de mestrado; SILVA, Clarisse, 2004, pp. 135ss. 
9 Cf. 2Sm 5, 6-12. 



10 
 

então, a família de Abiatar que estava tradicionalmente na função10. Durante todo o período do I 

Templo, o santuário ficaria subordinado ao monarca, que, de modo geral, subsidiava seu 

serviço11. 

 Ao mesmo tempo, uma crença anterior ao assentamento israelita em Jerusalém sobre a 

inviolabilidade da Cidade ganharia novos motivos através do Javismo e seria reforçada com a 

construção do Templo pelo herdeiro de Davi, Salomão. Uma tradição isaiana mal interpretada e a 

sobrevivência da cidade após a investida assíria no período de Ezequias produziu uma 

autoconfiança nessa inviolabilidade que seria fortemente combatida por Jeremias. Para o profeta, 

foi essa autoconfiança, em lugar de ouvir a vontade de Deus e submeter-se temporariamente ao 

poder babilônio, que levou ao desastre da destruição do Templo e do exílio de parte da nação 

judaíta12. Todavia, a crença na Jerusalém eterna e em seu Templo, morada da Glória de Deus, não 

apenas não desapareceria como cresceria e se fortificaria, com novos elementos, de modo 

especial, pautados na esperança escatológica plantada pelos próprios profetas. O exílio babilônio 

chegaria a seu termo com a ascensão persa. Ciro permitiu o retorno de todos os exilados durante a 

dominação babilônica para seus países de origem. Contudo, uma diferença essencial deve ser 

assinalada, visto que tal permissão autorizava uma reestruturação social, mas não exatamente nos 

antigos moldes. A monarquia não pôde retomar o trono e a autonomia era limitada de acordo com 

as regras impostas pelo suserano. Os sacerdotes passaram, a partir desse momento, a ser os 

intermediários privilegiados entre a nação judaica e o governo persa, em uma posição central e 

com um status político dos quais nunca haviam usufruído. Mas, conforme vemos refletido no 

livro de Esdras, o conflito entre as famílias sacerdotais mostra-se profundo, assim como os 

problemas de legitimação que iam desde a reivindicação por determinadas funções dentro do 

culto até mesmo ao reconhecimento de certos clãs como descendentes imediatos de ancestrais 

sacerdotes. A Casa de Zadoc, por sua vez, foi bem sucedida em manter o sumo sacerdócio, ao 

menos até que mudanças no cenário político do Oriente Médio entrassem em choque direto com 

uma estrutura social centralizada no Templo, que, nesse momento, já se havia estabelecido.  

                                                
10 A “prefiguração” do declínio da família de Abiatar encontra-se em 1Sm 1-4, através da narrativa da degradação 
dos filhos de seu ancestral Eli. Estes eram os responsáveis pela guarda da Arca da Aliança no santuário de Shiló e, 
em primeira instância, por direito, teriam a mesma responsabilidade com sua mudança para Jerusalém. 
11 Há poucas menções bíblicas de sacerdotes influindo ou envolvendo-se ativamente na política quer israelita, quer 
judaíta. Encontramos uma exceção em 2Rs 8, 25-27; 11 e 12, 1. 
12 A parte fundamental da mensagem do profeta, no entanto, não estava baseada na via “política”, mas no seguimento 
das leis sociais prescritas na Torá. Sem um comprometimento real com essas leis, alicerces para a sociedade desejada 
por Deus na visão do profeta, o Templo perdia sua verdadeira função. 
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 Esta reviravolta pode ser pontuada com a campanha e conquista da Judéia pelos exércitos 

de Alexandre Magno. Entretanto, foi o contato longo e profundo com o Helenismo que causaria a 

divisão social dos judeus entre pró-helênicos e aqueles membros mais fiéis ao seguimento estrito 

das leis dos pais. Esse período de dominação helênica estendeu-se do governo egípcio ptolomaico 

(301-200/198 a.C13) até a decadência selêucida (142 a.C.14) diante do novo império que ascendia, 

Roma. A crise interna na sociedade judaica chegou ao seu ápice durante o governo de Antíoco IV 

Epifanes (175-164/3 a.C), cuja política ferrenha de homogeneização cultural sob o helenismo 

levou à radicalização de ambos os partidos judaicos, culminando na prescrição do Judaísmo, na 

profanação do Templo15 e na perseguição daqueles que se mantinham fiéis à sua religião. 

Epifanes, em um passo ousado, também interferiu na sucessão sumo sacerdotal, afastando seu 

inimigo Onias III e concedendo a posição a não-zadoquitas. Todas essas medidas, em pouco 

tempo, acarretariam no estouro de uma revolta, conhecida como Revolta dos Macabeus. Bem 

sucedida, elevou seus líderes a pontífices e monarcas, até sua dinastia ser destituída por Roma em 

63 a.C.. 

 É nesse período conturbado que se insere a história da Comunidade de Qumran. 

Localizamos sua origem entre os hasidim
16, grupo que lutou pela liberdade religiosa junto aos 

macabeus, mas que, ao menos parte deles, rompeu com a revolta quando estes resolveram levar 

adiante a luta mesmo tendo alcançado os seus objetivos religiosos. Entrando em conflito com a 

nova liderança hasmonéia, principalmente por questões haláquicas, os sacerdotes que fundaram 

Qumran desassociaram-se de suas funções no culto do Templo. Auto-exilando-se no deserto, 

viveram em seu isolamento a esperança escatológica da Guerra dos Filhos da Luz contra os 

Filhos das Trevas, quando venceriam seus inimigos (também de Deus), os “traidores” de seu 

povo e o exército gentio opressor, os Kittim, ou seja, o exército romano e seus aliados17. Em 68 

d.C., porém, é esse exército que, em sua passagem para deter a Primeira Revolta Judaica contra o 

                                                
13 Os ptolomeus perderam a suserania da Judéia para os selêucidas na batalha de Panion. 
14 Escolhemos esta data em especial, pois nesse ano Simão Macabeu é confirmado como etnarca e a ele e à sua 
descendência é conferido o sumo sacerdócio hereditário. 
15 Foi instaurado o culto a Zeus Olímpico. 
16 Existem muitas outras teses, contudo enfocamos aqui aquela que, após pesquisa, foi defendida em nossa 
dissertação de Mestrado. Podemos, entretanto, citar a tese da origem “exílico-babilônica” da Comunidade, levantada 
por Murphy O’Connor, ou a tese defendida de modo especial por García Martínez de que a Comunidade de Qumran 
originara-se, na verdade, de uma ruptura com os essênios.  
17 Em nossa dissertação de Mestrado, foi defendida a teoria de que os Kittim, mencionados especialmente nos 
Pesharim e na Regra da Guerra, podem ser mais provavelmente identificados com os exércitos romanos que com os 
selêucidas.  
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jugo romano, destruirá seu centro comunal em Qumran. A Comunidade foi atingida de maneira 

que jamais se soergueu. Seus manuscritos, escondidos em onze grutas espalhadas no deserto da 

Judéia, permaneceram ocultos até serem descobertos em nossos dias, no ano de 1947. 

 

 

4) Metodologia e Historiografia 

 

a) Método de análise 

 

Em um primeiro momento, nossa atenção voltou-se aos estudos bíblicos, teológicos e 

exegéticos e, de modo especial, aos comentários bíblicos que se ocupam das fontes da Torá, mais 

especificamente as fontes sacerdotais P e H. Com esse estudo, procuramos obter uma 

compreensão mais profunda do pensamento, tradições, teologia e estilo sacerdotais, cuja herança 

podemos observar nos manuscritos encontrados em Qumran, principalmente no Rolo do Templo. 

Nesse intento, é importante levar o estudo para além da Torá, abarcando também outras obras, 

como a do profeta-sacerdote Ezequiel, canal de transmissão da ideologia sacerdotal em sua 

preocupação com questões do Templo, do puro e impuro e na idealização de uma sociedade 

baseada em critérios sacerdotais. Para nosso acesso à fonte bíblica, em especial os quatro livros 

da Torá em que está baseado o Rolo do Templo – Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio –, 

utilizamos o seguinte material: a Bíblia Stuttgartensia, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Editora 

Ave-Maria e a tradução ecumênica, TEB.  

No primeiro capítulo, dedicado às fontes sacerdotais da Torá, buscamos definir elementos e 

conceitos que ajudassem a compreender qual sua exata natureza e peculiaridades. É um capítulo 

que procura ser muito mais “didático” e apresentar as características e dinâmicas da ideologia por 

trás do Templo. Sendo assim, não fez parte de nosso objetivo, neste ponto, derivar uma tese ou 

teorias próprias com relação ao tema. Fica, de qualquer maneira, evidente em nossa redação que 

aceitamos certas teses como mais convincentes que outras, a despeito da importância e validade 

de toda a pesquisa sobre o assunto. Eventualmente, damos também nossa contribuição particular. 

Embora tenhamos seguido de perto as teorias de alguns autores, isso não significa que 

absorvemos todos os seus aspectos ou desdobramentos. Por exemplo, enquanto aceitamos a 

datação proposta por Knohl de que P dataria do período imediatamente posterior à construção do 
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Templo de Jerusalém e que H seria fruto da crise gerada com a queda do Reino de Israel, não 

consideramos tão convincente sua teoria de que o culto do Templo não buscasse propiciar dons e 

bênçãos para a nação. Enquanto também encontramos em Milgrom as melhores definições para 

os vários tipos de sacrifício que ocorriam no Templo, ele não nos convenceu totalmente de que o 

sacrifício de reparação não necessitasse de vítima animal ou que o sangue de animais caçados 

seria enterrado como um sinal de respeito à vida, um substituto ao rito do altar. Nesse ponto, 

concordamos mais com B. Schwartz que tem uma resposta muito mais simples à prática, ou seja, 

ela evitava o uso impróprio desse sangue, principalmente em cultos politeístas. Haran também foi 

nosso principal guia para entender o simbolismo da Tenda da Reunião, santuário temporário 

durante a peregrinação no deserto, até a entrada na terra prometida. Outros tantos autores foram 

de grande importância, muitas vezes esclarecendo questões pontuais com artigos ou livros 

pertinentes às questões que tratamos. Porém, minha maior dívida é com o Professor Baruch 

Schwartz, com quem estudei um ano na Universidade Hebraica de Jerusalém, na qual freqüentei 

dois cursos cruciais para a elaboração desse primeiro capítulo: um curso sobre fontes na Torá e 

um que tratou da primeira parte do livro de Levítico. A estrutura do tópico sobre sacrifícios foi 

bastante influenciada pela estrutura do próprio curso.  

Também muito devo o segundo capítulo ao Professor Schwartz. Para o seu curso “Ezekiel – 

the Priest turned Prophet”, preparei o trabalho “מראות אלהים: Aspects of the Priestly Background 

in Ezekiel’s Thought through the Visions of the Kavod (Ez 1; 8-11; 43, 1-12)”, que veio a tornar-

se a primeira parte do capítulo que apresentamos hoje. Uma seção mais ampla sobre os capítulos 

40-48 foi desenvolvida posteriormente especialmente para a presente tese de Doutorado. De 

qualquer maneira, toda a base e bibliografia da mais alta qualidade foram fruto do curso com o 

Professor Schwartz. Dentre tantos trabalhos que foram lidos e dos quais nos beneficiamos, 

podemos citar de modo especial o livro de Paul Joyce, que desvenda a dinâmica por trás da ânsia 

de Ezequiel, dentro de sua visão como sacerdote, por vindicar a ação de Deus em castigar Seu 

povo e abandonar Seu Templo. Também os comentários bastante completos e reveladores de 

Allen, Zimmerli, Block, entre outros, foram essenciais para nossa análise. Nesse capítulo, no 

entanto, tomamos mais liberdade ao analisar os textos dos capítulos selecionados e há uma maior 

contribuição nossa, embora também não pretendamos estabelecer uma teoria própria sobre esses 

capítulos de Ezequiel. Esses capítulos específicos de Ezequiel foram escolhidos por serem 
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descrições de visões da Glória divina que concentram elementos e conceitos intimamente 

associados ao pensamento do Templo. 

A pesquisa sobre os Manuscritos de Qumran, por sua vez, constituiu nosso objetivo principal. 

Nosso enfoque foi dirigido mais especificamente aos textos conhecidos como Rolo do Templo, 

nosso documento central, a Regra da Comunidade e o Documento de Damasco. Os textos foram 

analisados tendo como base crítica os estudos elaborados por qumranólogos como Yigael Yadin, 

Elisha Qimron, Lawrence Schiffman, George Brooke, entre outros que se dedicaram e têm se 

dedicado de maneira especial à pesquisa dos manuscritos. 

Assim, a partir de nosso terceiro capítulo, baseado especialmente na Regra da Comunidade e 

no Documento de Damasco, analisamos os trechos referentes aos sacerdotes e levitas e seu papel 

e função na dinâmica da seita. Procuramos tirar a prova se realmente poderíamos denominar a 

seita como caracteristicamente sacerdotal e se seria real a sua proeminência na vida da 

Comunidade, como sua liderança máxima. Assim, pretendemos entender o que significaria 

exatamente ser uma comunidade “sacerdotal” na Judéia do período do Segundo Templo tardio. 

Muitos trabalhos em livros e artigos nos auxiliaram dando base para nosso debate, quer fosse no 

sentido de absorvermos idéias e teorias ou para tentar refutá-las. Alguns autores foram 

especialmente citados, como é o caso de C. Newson, em seu trabalho inovador sobre a formação 

de um grupo sectário como o de Qumran e sua produção literária, que buscava incutir nos seus 

membros os sentimentos de um verdadeiro recruta das fileiras do Exército da Luz. Comentários 

como os de J. Licht ou de Wernberg-Møller sobre a Regra da Comunidade, ou uma análise de 

CD como a de Davies foram cruciais para compreendermos os documentos em seu todo. 

Aproveito para reconhecer minha dívida também para com o Professor Daniel Schwartz da 

Universidade Hebraica de Jerusalém e membro do Orion Center para estudos dos Manuscritos do 

Mar Morto, que aceitou orientar-me nos meus estudos sobre as regras comunais de Qumran. Seu 

curso sobre fontes clássicas judaicas foi imprescindível para uma compreensão mais ampla do 

Judaísmo do Segundo Templo. O trabalho de conclusão de curso foi baseado na pesquisa 

minuciosa de S. Metso sobre os vários fragmentos encontrados em Qumran com versões variadas 

da Regra da Comunidade. Esse estudo foi determinante para entender o desenvolvimento 

ideológico da seita, que então procurava reforçar sua auto-definição.   

Nosso quarto capítulo tem início levantando a questão da função prática da crença 

escatológica dentro da dinâmica da fé na Comunidade. Ou seja, a fé no futuro messiânico como 
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incentivo para seu isolamento do mundo, suas práticas e sua auto-visão como exilados a serem 

resgatados para herdar a terra. Desse ponto de partida, procuramos comprovar ou rejeitar a teoria 

de que a Comunidade de Qumran se auto-compreendia como um substituto do Templo, ou se 

apenas tomara para si, parcial e temporariamente, algumas de suas funções e ritos. Gärtner e 

McKelvey são alguns dos autores que defendem uma radical espiritualização do Templo por 

parte da Comunidade. No entanto, ambos os estudos são anteriores à publicação do Rolo do 

Templo. Swarup é um dos estudiosos modernos que seguem o mesmo caminho, mas assinalando 

que a Comunidade esperava um Templo real para o futuro.  

Os quinto e sexto capítulos tratam especificamente do Rolo do Templo. No quinto capítulo, 

são investigados os aspectos literários e de status do documento. Brooke, Bernstein, Peterson, 

Fraade, Heger e outros especialistas debatem qual a mais precisa classificação literária, sendo que 

a categorização mais próxima encontrada foi a de “Escritura Reescrita”. O alto status do 

documento é, de modo geral, um consenso. No sexto capítulo, com base em nossa tradução 

comentada (vide Anexo), o material associado a questões sacerdotais ou do Templo é 

sistematicamente tratado, e, com algumas poucas exceções, também seqüencialmente, seguindo a 

ordem das colunas. Para empreender tal análise, utilizamos uma bibliografia especializada, como 

os livros dedicados ao tema de Riska, Wacholder, Maier, Yadin, Wise, Swanson, Elledge e 

artigos como os numerosos escritos por Schiffman, além de artigos como o de Werman sobre o 

conceito de expiação no Rolo ou de Crawford, que procura entender qual a definição da 

expressão “cidade do santuário” ali empregada. Com base nesse rico material, analisamos o 

conteúdo do documento e propomos nossa tese de Doutorado, concluindo sobre sua provável 

origem e status dentro da Comunidade, além do papel do sacerdote e do Templo para os círculos 

que formaram Qumran.                 

Fontes externas aos Manuscritos e aos textos bíblicos, como é o caso da Literatura Rabínica, 

especialmente a Mishná, ou do Novo Testamento, foram citadas no intuito de ilustrar um 

contexto social mais amplo ou reforçar alguma conclusão derivada das fontes principais.                

 

b) Método de Tradução 

 

Parte de nosso trabalho foi traduzir do Hebraico para o Português o documento 11QT(a), 

utilizando outros documentos com material paralelo ou afim como 11QT(b), 4Q524 e 4Q365, na 
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tentativa de recuperar trechos fragmentados do documento de referência. Os trechos de 1QS, 

1QSa e b, CD, 1QM, Carta Haláquica, 4QFlor, da Torá e do livro de Ezequiel citados no trabalho 

também foram traduzidos pela autora (1QS foi traduzido em parceria com meu orientador, 

Professor Nachman Falbel). Demais trechos da Bíblia foram citados a partir da Bíblia de 

Jerusalém, TEB ou da Bíblia editada pela editora Ave-Maria, conforme critério de literalidade 

com relação ao texto original. 

Para tanto, além dos conhecimentos adquiridos durante os cursos de Hebraico Bíblico I e 

II e Hebraico Moderno do Departamento de Estudos Judaicos da USP e do curso de Hebraico nos 

estágios dalet e heh (quarto e quinto estágios) oferecido pela Universidade Hebraica de 

Jerusalém, serão utilizados os seguintes materiais: a) dicionário Hebraico Bíblico-Português e 

Aramaico-Português da Editora Vozes; b) o dicionário Hebraico Bíblico-Espanhol, traduzido 

para o Português, de A. Schökel; c) o dicionário Hebraico Bíblico-Inglês BDB; d) o dicionário 

Hebraico Bíblico-Inglês/Alemão Koehler e Baumgarten; e) a Bíblia de Jerusalém; f) a Bíblia da 

Editora Ave-Maria; g) a Bíblia TEB. Também nos valemos das traduções dos Documentos de 

Qumran elaboradas por Y. Yadin; F. G. Martínez e E. Tigchelaar; G. Vermès; J. Charlesworth; J. 

Maier; M. Riska; M. Wise, M. Abegg e E. Cook; M. Knibb; L. Schiffman, todos em Inglês; A. 

Dupont-Sommer, em Francês; e F.G. Martínez e G. Vermès, do Espanhol e Inglês, 

respectivamente, traduzidos para o Português. Beneficiamo-nos dos comentários redacionais de J. 

Licht, P. Wernberg-Møller, M. Riska, Y. Yadin e A. Dupont-Sommer. As sugestões de 

restauração do texto-base em Hebraico foram tiradas das transliterações de J. Licht, E. Qimron, 

M. Riska, J Charlesworth, F.G. Martínez e E. Tigchlaar, L. Schiffman, D. Schwartz com J. 

Baumgarten e, principalmente, no caso de 11QT, de Y. Yadin18. A tradução pretendeu ser o mais 

literal possível. Nosso comentário abrange questões técnicas relacionadas ao próprio pergaminho, 

ao arranjo do texto nas folhas, à grafia, à redação, aos problemas de tradução e conceitualização 

de termos e expressões obscuros, procurando oferecer dados e explicações que ajudem na 

compreensão do documento. 

   

         

 

 

                                                
18 Cf. os dados bibliográficos completos em nossa bibliografia. 
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Capítulo I – O Pensamento Sacerdotal na Torá 

 
 

1.1) Introdução 

 

a) Fontes Sacerdotais 

 

A divisão clássica das fontes que formam o Pentateuco estabelece quatro documentos 

principais: J (Javista), oriundo do Reino de Judá; E (Eloísta), de origem profética do Reino 

setentrional; P (de “Priestly Source”), provinda de um grupo sacerdotal, provavelmente ligado 

ao Templo hierosolimita; e D, ou fonte deuteronomista, fruto da reforma de Josias, incluindo 

material mais antigo trazido por refugiados para Judá, após a queda do Reino de Israel1. 

Desde a síntese da hipótese documentária elaborada por Wellhausen, muitas outras teorias 

foram concebidas, mas sempre tendo-a como referência. Muitas das dúvidas levantadas 

concernem à datação (ou datações) das fontes, sua unicidade, autoria, procedência e até 

mesmo sua definição como “fonte”, ou seja, se seriam mesmo documentos íntegros (talvez 

independentes e autônomos), transmitindo uma versão da história de Israel pela ótica de um 

determinado grupo2. A fonte P foi especialmente atingida pela tese de que esses documentos 

talvez não pudessem ser classificados como fontes. Há algum tempo percebeu-se que parte da 

edição do Pentateuco, ou mesmo sua edição final, foi realizada por um grupo sacerdotal3. A 

                                                        
1 Cf. a teoria de Crüsemann sobre a origem de D em seu livro A Torá. A historiografia da pesquisa antico-
testamentária pode ser vista em FRIEDMAN, 1997, pp. 17-32 e SKA, 2003, pp. 111-137.   
2 Algumas teorias alternativas à hipótese documentária seriam, p. ex., a de Gunkel, cuja análise do Gênesis 
sugeriu que o livro seria uma “compilação” de sagas populares. Mesmo anteriores à teoria das fontes, teríamos a 
hipótese dos fragmentos, levantada por Alexander Geddes, e a hipótese dos complementos, por Heinrich Ewald. 
Cf. uma síntese bastante completa e comentada da crítica à hipótese documentária em SKA, pp. 141-177. 
Contudo, a maior parte das dúvidas e questões levantadas com suas teses subseqüentes tem como base firme a 
própria hipótese documentária. Friedman comenta: “Periodically we hear that the hypothesis is in question, but 

this is not really true. It remains the dominant model in which we work. ... For most scholars it is sufficiently 

established as to be assumed in their research, and generally those who challenge it are really refining rather 

than attacking it: they question whether individual verses or passages are J or E, they consider the possibility 

that the works are themselves composite, they raise questions about the way in which the editors handled the 

sources, and they debate over when each was composed in the biblical world.” (FRIEDMAN, R., 1996, In: FOX 
et al., p. 87). Friedman critica em especial uma pesquisa realizada através de um programa de computador que 
pretendia analisar, através da terminologia, estilos literários. Como resultado, dizia provar o erro da hipótese 
documentária. Mas, ao contrário, Friedman demonstra que as únicas evidências que conseguiram foram as de 
que P realmente tem um estilo distinto de todos e de que J e E usariam uma linguagem muito próxima. O que, 
sem a ajuda do computador, já havia sido discernido por muitos especialistas. Antes, o que distingue J e E são 
suas versões às vezes discordantes ou contraditórias em alguns particulares ao narrarem o mesmo evento, além 
de visões histórico-teológicas próprias, embora, claro, não essencialmente divergentes (cf. toda a argumentação 
do autor, em Op. Cit., 87-101). 
3 Parte desse trabalho redacional é mais facilmente discernível na primeira parte de Gênesis 1-11 – a “história 
das origens” – que é estruturada cronologicamente a partir do “Livro das Gerações” (“toledot”), com a fórmula 
 essas são as gerações...” (aliás, listas genealógicas e cronológicas, bem como datações são“ ,”אלה תולדת“
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partir dessa constatação, foi levantada outra teoria que define P não como uma fonte, mas 

como um estrato redacional, uma camada editorial4. Eles teriam trabalhado compondo 

conexões entre os textos, redigindo aberturas e conclusões das seções narrativas do 

Pentateuco, interpolando com narrativas de tradições próprias ou ainda inserindo comentários 

que refletiriam interesses sacerdotais.  

O argumento principal é que P não constituiria um documento completo, mas, antes, 

estariam faltando trechos importantes da história de Israel, como as narrativas de Caim e 

Abel, momentos das vidas de Abraão e Sara, de Esaú e Jacó e, ainda mais especialmente, de 

José, e mesmo a aliança no Sinai. Surgiu também a questão de que Moisés não teria uma 

apresentação à sua altura na narrativa sacerdotal em Ex 6, 2 e, somando-se, haveria pouco 

material referente à peregrinação no deserto5. Nas palavras de Ska: “(o problema) Reside nas 

lacunas na própria trama sacerdotal.” (SKA, p. 159)6. A redação de P entraria apenas para 

estruturar e moldar certas seções ou inserir uma versão concorrente às antigas narrativas, 

corrigindo-as dentro dos parâmetros sacerdotais7. Isso significa que P presumiria todo o 

restante do material do Pentateuco, exceto D, com o qual seria reunido posteriormente. 

Segundo Ska, “(P) constrói uma casa nova sobre velhos alicerces.” (Op. Cit. p. 160). P, por 

conseguinte, teria sido composto já tendo o contexto e o resultado final da obra em mente. Por 

outro lado, quanto ao suposto desejo de P de reescrever as tradições com uma nova roupagem 

e quanto às combinações textuais que, estranhamente, não seguiriam a ordem mais lógica para 

alcançar este efeito, Davies observa: “It seems to me very doubtful whether such a strategy 

could have succeeded or have been expected to succeed by the Priestly author, especially 

                                                                                                                                                                             
identificadas, de modo geral, como de redação sacerdotal). Ele também é perceptível nas “conclusões” de 
linguagem tipicamente sacerdotal encontradas na narrativa das pragas do Êxodo, mesmo em seções não P (p.ex.: 
“ e endureceu” o coração do faraó...), bem como nos itinerários da peregrinação“ ”ויחזק“ ויסעו... היחנו ”, “E 
partiram... e acamparam”, em Nm. Quanto à estrutura “toledot” de Gn 1-11, Friedman não nega o trabalho 
sacerdotal, mas considera a possibilidade de que ele fosse um documento de arquivo do Templo e que, 
posteriormente, teria sido utilizado pelo editor sacerdotal para conferir uma cadência cronológica a Gn antes de 
iniciar a “naturalmente” cronológica história dos ancestrais de Israel (Op. Cit., p. 96).   
4 Cf. SKA, pp. 159-174 Die Komposition der Vätergeschichte (WMANT 57; Neukirchen-Vluyn, 1985, 130-
146, entre outros. Cf. a lista de especialistas que aderiram a essa tese em SKA, p. 159, Nota 74. Cf. a refutação 
dos argumentos de Blum em DAVIES, G., In: FOX et al, 1996, p. 71-85. Cf. em SCHWARTZ, B. In: Op. Cit., 
p.106, Nota 9, uma lista atual dos especialistas que defendem a hipótese documentária.  
5 Schwartz pondera que os “temas ausentes” em P e apontados pelos críticos da hipótese documentária, baseiam-
se no que “não existe” e não no que existe, além de terem sido escolhidos de modo subjetivo. Ele comenta: 
“Thus on the one hand even critics who point to an occasional lack of continuity in P can just as easily posit that 

an episode has been omitted as that the Priestly account is insufficient in scope; on the other, ‘sufficient’ is a 

matter of opinion and certainly cannot be defined as total correspondence with the other sources.” 
(SCHWARTZ, B. In: Op. Cit., p. 107). 
6 Uma argumentação pormenorizada contra essa tese, além da já citada de Davies,  v. Op. Cit., 103-134.  
7 In: DAVIES, Op. Cit., p. 75. Blum procura diferenciar-se argumentando que o trabalho editorial sacerdotal não 
teria sido exatamente redacional, mas de composição. Na prática, muda muito pouco, sendo que, de modo geral, 
apenas levanta outros argumentos, não exatamente convincentes. 
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when the ‘key’ follows the text that have to be ‘interpreted’. The combination of the new 

Priestly passages with the older material could not but serve to blur the important distinctions 

that the Priestly author wanted to make.” (DAVIES, 1996, In: FOX et al, p. 81). O mais 

lógico é distinguir esses documentos como fontes independentes, que foram posteriormente 

combinadas por um editor que buscava mantê-las em sua integridade, mesmo com prejuízo da 

fluidez e da coerência. A ausência de certas narrativas também pode ser explicada. A 

narrativa de Caim e Abel (J), p. ex., faz parte de apenas uma fonte, estando ausente, portanto, 

das outras três. Da mesma forma que não há menção a Adão e Eva na narrativa sacerdotal da 

criação em Gn 1, sem prejuízo de seu entendimento, a tradição de Caim e Abel não é 

imprescindível para a versão sacerdotal das origens da humanidade. A fonte E, p. ex., não 

parece ter uma versão própria de uma história anterior a Abraão.  

Com relação a Abraão e aos patriarcas, o mais importante para P, a aliança, é um tema 

bem desenvolvido em sua narrativa de Gn 17. Há pouco material sobre Isaac de um modo 

geral, e o que existe está espalhado nas três fontes, J, E e P; o mais provável é que boa parte 

desse ciclo narrativo tenha-se perdido durante a transmissão (oral?) da tradição. Mesmo 

assim, P faz, p. ex., referências ao seu nascimento em Gn 21, 1b. 2b-5, entre algumas outras 

menções ao patriarca. Jacó e Esaú aparecem na redação P em Gn 26, 34-5; 27, 46; 28, 1-9; 36, 

2-30. O ciclo de Jacó não é tão diminuto em P quanto faz parecer Ska, abordando questões 

vitais como o nascimento dos seus 12 filhos em 35, 23-6 ou a mudança de seu nome para 

Israel em 35, 9-15. Somando-se a isso, P também conhece a história de José e do faraó em 41, 

45b-46a, que, com a narrativa da ida de Jacó para o Egito (46, 6-27; 47, 27b.28; 48, 3-6; 49, 

29-33; 50, 12-13) 8, configuram a razão para a posterior servidão no Egito e a libertação 

divina. Os temas caros a P estão todos aí: aliança, circuncisão (Gn 17, 9-14, sinal da aliança), 

posteridade em Isaac, Jacó e seus filhos, que é o cumprimento da promessa divina na aliança 

com Abraão (Gn 17, 4-7). Esses temas constituem a base para o objetivo maior de P, chegar 

ao êxodo e introduzir Moisés9 e Aarão, mediadores do pleno cumprimento da aliança por 

parte de YHWH com relação ao povo, ou seja, levá-lo à terra de Canaã para lá estabelecê-lo, 

                                                        
8 Não é nossa intenção citar todas as passagens da fonte P em Gn, sendo muito mais extensas com relação a 
todos os temas mencionados - e outros mais - do que aquilo que citamos (v. FRIEDMAN, 1997, pp. 246-9). 
Nosso intuito é demonstrar que P tem sua versão completa ou inteligível dos principais episódios ou do 
encadeamento da história de Israel até o êxodo, formando um contínuo coerente, cuja meta é, sem dúvida, chegar 
ao material cúltico que se encontra em Ex, Lv e Nm. 
9 Davies chama a atenção para o fato de que, pelo tempo em que P foi redigido, provavelmente não se sentia 
nenhuma necessidade de uma apresentação mais extensa de Moisés (DAVIES; 1996, In: FOX et al, p. 80). P, na 
verdade, parece acreditar que há muitas questões e temas que são subentendidos, tanto na descrição dos objetos e 
artigos do tabernáculo como dos rituais institucionalizados do culto, como veremos adiante (cf. p. 43). 
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ser Seu Deus e habitar no seu meio (17, 8)10. É Moisés quem receberá de Deus as leis cultuais 

e a ordem divina de construir o tabernáculo e é Aarão quem se tornará o sumo sacerdote do 

culto de YHWH e o transmissor legítimo de Seus mandamentos. Friedman bem observa que, 

“To be sure, P has less total narrative in Genesis than J or E does. That appears to be visibly 

due to the fact that most of Priestly author’s interests start in the period when there first begin 

to be priests in the story, in the age of Moses and Aaron. And that begins in Exodus, where 

P’s narrative in fact becomes more developed.” (FRIEDMAN, R., 1996, In: FOX et al, p. 

96).  

Com relação à ausência da aliança do Sinai em P, ela é coerente com a própria teologia da 

aliança como estabelecida em Gn 17. Para P, a aliança abraâmica é a única e eterna aliança 

que Deus estabeleceu com o patriarca e sua descendência através de Sara (vv. 15-9). A aliança 

é “lembrada” por Deus no êxodo (Ex 6), sendo cumprida e “mantida” através da história de 

Israel. No entanto, enquanto Abraão e sua posteridade carregam em si o sinal visível da 

aliança com YHWH, a circuncisão, no Sinai, Deus confirma essa aliança dando Ele mesmo 

um outro sinal visível, o Tabernáculo11. Quanto ao argumento de que P teria pouco material 

sobre a peregrinação, é realmente uma questão relacionada à própria identificação das fontes. 

Afinal, são claramente de cunho sacerdotal os temas do recenseamento de Israel e dos levitas, 

da organização do acampamento ao redor da Tenda, das funções levíticas enquanto 

carregadores dos objetos sagrados e guardas do tabernáculo, bem como a narrativa de 

algumas das revoltas contra Moisés e Aarão durante a jornada (como a de Coré) ou o 

                                                        
10 Rendtorff tem um estudo bastante completo sobre a “fórmula” literária “Para Eu ser Deus para vós e vós ser 

um povo para mim”, ligada à linguagem da aliança, seja nos profetas ou em cada uma das fontes em particular 
(cabe lembrar que, às vezes, a fórmula aparece apenas em sua primeira ou em sua segunda parte, dependendo do 
contexto, enfatizando YHWH ser Deus de Israel ou a pertença do povo a Deus). Sobre P, ele conclui: “O trato 

com a fórmula da aliança no Pentateuco sacerdotal é o mais ponderado de todos. A fórmula ocorre em 

passagens-chave da descrição: na grande e primeira fala de Deus a Abraão em Gn 17; na comunicação do 

nome de YHWH e no anúncio da mudança decisiva pela saída de Israel do Egito, em Ex 6; e no fim da doação 

da lei do Sinai, em Lv 26.” (RENDTORFF, 2004, p. 61). É muito claro em P que há uma só aliança, a que é 
estabelecida com Abraão e é cumprida no nascimento dos patriarcas e no êxodo. Em Gn 17, 7, Deus procura 
Abraão e se oferece para ser o seu Deus e o de sua posteridade em “aliança eterna”. Já em Ex 6, 2-8, Deus 
“lembra” de Sua aliança com os ancestrais e anuncia que os tomará como povo para ser seu Deus (v. 7). Em Lv 
26, a aliança é ampliada pela proposta definitiva, pela qual Deus estabeleceria Sua morada no meio de Israel, na 
terra que Deus prometera à posteridade de Abraão. É lá que YHWH será plenamente o Deus que cumpriu Sua 
promessa a Israel e onde Israel poderá ser povo, respondendo à fidelidade divina através da observância de Seus 
mandamentos  (Op. Cit.). O autor observa: “Nota-se, portanto, que a fórmula da aliança abrange todos os temas 

e aspectos essenciais da teologia da composição sacerdotal do Pentateuco... Aqui, é de especial importância que 

os textos em Gn 17 (por assim dizer, como precursor), Ex 6 e Lv 26 abarquem, em correlações meticulosamente 

formadas, o contexto total, desde a primeira aparição de Deus antes de Abraão até a conclusão da doação da 

lei no Sinai. Não há outra formulação teológica da qual se poderia dizer algo comparável.” (Op. Cit., p. 62; cf. 
também pp. 70-4). Para o autor, em P, a fórmula da aliança interpreta a própria palavra “brît” “aliança” (Op. Cit., 
p. 98).       
11 Lembrando que mais de um quarto do livro de Êxodo é dedicado ao projeto do Tabernáculo (Ex 25-31; 35-40, 
no fim do livro), isso sem contar as narrativas P sobre o êxodo.  
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estabelecimento da maior parte das leis cultuais etc. Traduzindo-se em capítulos, teríamos a 

totalidade dos caps. de 1-10, 17-20, 26-36 e uma parte considerável dos caps. 13-16, 21 e 

2512. Conclui-se daí que o material sacerdotal corresponderia facilmente à maior parte do 

material no livro que trata exclusivamente da peregrinação, ou seja, Números, demonstrando 

que a sua tradição era desenvolvida e arraigada no seu meio e, em diversos aspectos, ímpar.  

B. Schwartz argumenta a favor da hipótese documentária, lembrando que: a) a separação 

dos diferentes estratos revelam relatos, de modo geral íntegros e combinados, e não um relato 

principal com seu suplemento; b) há blocos e seções completos de narrativas 

comprovadamente não dependentes de versões paralelas13 e que evidenciam a singularidade 

de P; c) existe coerência e continuidade na trama, muitas vezes sem necessidade de 

conectivos; d) as aberturas e conclusões redacionais de cunho sacerdotal não devem ser 

confundidas com as fontes sacerdotais em si, que  pertencem a outro gênero de material, 

muito mais extenso (v. na Nota 3, alguns exemplos do estilo redacional sacerdotal); e, e) P 

revela-se como um todo interconectado, tanto quanto à sua estrutura e idéias, como também 

em sua teologia (v., p. ex., Nota 10 acima sobre aliança), sendo que as leis, que 

definitivamente não são redacionais, são inseparáveis de seu escopo narrativo, significando 

que, se uma não é redacional, seria impossível que a outra o fosse14. Schwartz explica: “The 

Pentateuchal sources share a common Gattung: each one consists of a law code and a 

narrative framework (in the case of D, rhetorically constructed), the latter serving to explain 

the existence of, and the necessity of compliance with, the former. ... it is unimaginable that 

the Priestly code could ever have existed without its own law-focused narrative. The Priestly 

narrative confirms the logic. It telegraphs early events and rushes to Sinai, after which it 

slows down to a snail’s pace and becomes a protracted tale of endless law-giving. This is 

precisely the story in which one would expect the Priestly corpus to be encased. To explain it 

as a redaction of the non-Priestly narrative is to ignore its essential nature and to deny the 

Priestly law its natural, requisite literary setting.” (SCHWARTZ, B., 1996, In: FOX et al, p. 

109; para toda a argumentação v. pp. 106-9).         

Porém, a leitura atenta dos textos sacerdotais revela dois estilos bastante distintos (não 

incluindo, obviamente, fórmulas redacionais): o de P e o de H. Muito característico é o gênero 

de composição da maioria das narrativas sacerdotais de Gênesis, Êxodo (principalmente 25-

                                                        
12 Estamos tratando aqui de redação com cunho sacerdotal, não entrando no mérito de distinguir entre P, H e o 
editor sacerdotal. 
13 P. ex., os ciclos das pragas de redação E e P em Ex 7-12 não coincidem, demonstrando sua autonomia.  
14 Todos esses aspectos e características de P ficam patentes nos tópicos tratados sobre o pensamento sacerdotal 
que seguem adiante. 
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30 e 35-40) e primeira parte de Levítico (até o cap. 16), entre outros materiais mais 

fragmentados e espalhados pelo restante do livro de Levítico15 e por boa parte do material em 

Números16, identificados com P17. Esse é um estilo seco, objetivo, preciso, rígido e impessoal. 

O restante do material, que se concentra em Lv 17-26, difere por ser mais subjetivo18, 

envolvido mais com questões sociais e agrícolas, dirigido diretamente ao povo19 e com um 

forte apelo à sua pureza e a um compromisso em tornar-se “santo porque YHWH é santo”20. 

Outra característica que sobressai é o interesse dessa fonte pelo estrangeiro que “habita no 

meio” de Israel, que é incluído no culto a YHWH e nas leis de pureza21. Essa fonte é 

denominada H (de “Holiness School”). Essas fontes, ao mesmo tempo que deixam 

transparecer a origem sacerdotal e uma mesma base e ambiente,  veiculam perspectivas 

diversas do mundo e da relação entre Deus e o seu povo.  

A fonte P é certamente o fundamento de H, sendo que o material de P não foi descartado 

e, com exceção de algumas atualizações, aparentemente não foi, de maneira alguma, 

considerado obsoleto. Pela ausência de muitos temas rituais em H, parece bastante claro que a 

legislação de P permanecia a única válida22. H procurou dedicar-se a questões prementes da 

                                                        
15 P. ex., o capítulo 23 sobre as “festas de YHWH” foi reelaborado por H com base em material P. No entanto, H 
não reescreve os textos antigos, mas apenas interpola ou suplementa. 
16 Parece bastante seguro citar como material P, p. ex., os caps. 1-2.5-8,4.9.19, entre outros. Knohl tem uma lista 
de todos os livros da Torá com o material sacerdotal classificado entre P e H. Obviamente, não é uma 
classificação aceita por todos os especialistas. De qualquer modo, serve como referência (cf. KNOHL, 1995, pp. 
104-6). 
17 Porém, existem interpolações de H mesmo em seções majoritariamente P, como em Lv 1-16.  
18 O discurso divino em primeira pessoa é bastante enfatizado, aparecendo muitas vezes o pronome pessoal “אני” 
e o sufixo possessivo. Isso não significa que a divindade nunca discursa em primeira pessoa em material P (cf. 
Lv 10, 3), mas, antes, que não é freqüente como no caso de H. Numa seção completamente oriunda de H, fica 
bastante explícito o seu uso e o seu resultado estilístico, como forma de enfatizar a mensagem do texto como 
vontade de YHWH. O controle divino sobre todos os afazeres humanos também fica muito mais evidente. 
Deriva de H essa mesma impressão que Wenham tem do livro do Levítico (em P, essa noção não é explícita): 
“God is present not only in worship, but at all times, even in the mundane duties of life. Leviticus knows nothing 

that is beyond God’s control or concern. The whole of man’s life must be lived out in the presence of God. The 

recurring refrain in the later chapters, ‘I am the Lord your God’ (e.g., 18: 2ff; 19: 3-4, 10; 20, 7), reminds the 

people of Israel that every aspect of their life–religion (chs. 21-24), sex (chs. 18-20), relations with neighbors 

(chs. 19, 25)–is of concern to their covenant redeemer. The behavior of each member of the covenant people 

must mirror that of God himself (20:7).” (WENHAM, 1979, p. 17). 
19 Verifica-se o uso do pronome pessoal de segunda pessoal do plural, enquanto o estilo anterior prefere o 
indefinido “alguém” ou “a pessoa”. 
20 Estudaremos no tópico 1.3 a diferença, para H, entre a santidade e a pureza inerente ao sacerdote e a santidade 
como meta a ser alcançada para o leigo. Como ficará mais claro no tópico 1.3, as leis éticas de H, em sua visão 
de mundo, são essencialmente cultuais e sacras. Elas visam à santidade do povo que cultua YHWH. A base desse 
apelo por santidade é a morada de Deus no meio de Israel, ou seja, o próprio Templo.  
21 Para H, há uma só lei para o cidadão e o estrangeiro (cf. Nm 15, 15). Porém, existe uma diferença e é referente 
à lei dos escravos. O estrangeiro tem o direito de obter um escravo israelita, mas este deve ser resgatado, assim 
que possível, pela família ou com o dinheiro que este economizar (Lv 25, 47-50). Já o escravo estrangeiro não 
tem direito de resgate para si ou para a sua posteridade (vv. 45-6). A lei é enfática quanto à proibição do uso de 
brutalidade na relação do senhor com seu escravo, estrangeiro ou concidadão.  
22 Por exemplo, o rito da “vaca vermelha” para purificação de impureza pelo contato com um cadáver (Nm 19) 
ou o ordálio da mulher suspeita de adultério (Nm 5, 11ss), entre outros. Milgrom mesmo cita como exemplo Lv 
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sua contemporaneidade, respondendo às necessidades de seu tempo, dentro do seu projeto de 

oferecer regulamentado um código sacerdotal que definia um caminho de santidade que 

abrangia também os leigos e até mesmo os estrangeiros que moravam em seu território23. 

Com esse intuito, legislaram em questões de ética e solidariedade social24, práticas 

consideradas idólatras, entre outros temas não abrangidos por P, pelo menos por escrito. As 

questões rituais tratadas por H, e que coincidem com alguns temas legislados por P, parecem 

ser fruto de pequenas atualizações ou suplementações, regras revistas apenas em suas 

particularidades25, não constituindo uma reestruturação ou transfiguração do ritual 

estabelecido por P. Resumindo, H é aparentemente um trabalho que pretendia dar 

continuidade à obra de P, atualizando suas leis, complementando-as26 e ampliando-as com 

uma rica legislação ético-cultual, ou, ainda, enfatizando e elucidando temas já tratados por P, 

                                                                                                                                                                             
20, 25 (H), que exorta sobre a impureza animal assumindo o conhecimento e a validade da lista de animais 
impuros de P, em Lv 11  (MILGROM, 1991, Leviticus, p. 13). H não tem uma lista própria.  
23 Também a terra devia ser preservada da impureza, por isso todos que ali habitavam deviam seguir as leis e o 
culto a fim de procurar evitar contaminações desnecessárias e proceder às leis de purificação para as impurezas 
inevitáveis (como o nascimento) ou aquelas que, podendo ser evitadas, foram contraídas inadvertidamente 
(questões que trataremos a fundo no tópico 1.3). Caso contrário, a terra “vomitaria” seus habitantes, como havia 
acontecido com os povos que ali estavam antes de Israel (Lv 18, 25.28; 20, 22-3). 
24 É redação de H exortações como esta: “Não odiarás o teu irmão em teu coração. Deverás repreender teu 

concidadão para que não carregues nenhum pecado por sua causa. Não te vingarás e não guardarás rancor 

contra os filhos do teu povo. Mas amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou YHWH.” (Lv 19, 17-8). Ou, 
mais surpreendente: “Como um cidadão entre vós será para vós o estrangeiro que habita convosco e o amarás 

como a ti mesmo, porque estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou YHWH vosso Deus.” (v. 34)  
25 P. ex. Nm 28, 27, de origem P, requer para a festa das Primícias um carneiro, dois touros e sete cordeiros para 
holocausto, enquanto Lv 23, reformulado (vv. 18-9), atualiza conforme o costume mais tardio de H, pedindo 
apenas um touro e adicionando mais um carneiro e dois cordeiros para o sacrifício de comunhão. Alterações 
como essa são vistas nos livros de Ezequiel e do Rolo do Templo, em vista das regras do futuro Templo. Porém, 
os rituais em si não sofrem nenhuma variação essencial, pelo contrário, são radicalizados em seu zelo. Este 
fenômeno acontece já com H. Em Lv 7, 18, p. ex., P determina que aqueles que comem carne do sacrifício de 
comunhão após o tempo fixado devem “carregar a sua falta”, enquanto o mesmo ato leva a pessoa a ser 
“cortada” de seu povo (=seu clã), em Lv 19, 8, de redação H. A segunda forma de punição, como veremos no 
tópico 1.3, é muito mais drástica. 
26 Podemos citar dois complementos H ao ritual de Yom Kippur: primeiro, a requisição da participação popular, à 
distância (ou seja, em suas casas, não no santuário) no rito, imposta também ao estrangeiro, através de jejum e 
proibição de qualquer trabalho; e, segundo, a fixação de uma data determinada para o rito, o décimo dia do 
sétimo mês (29b-31). As normas, segundo P, não estabeleciam nenhum dia em especial, mas, aparentemente, 
subentendiam que deveria acontecer uma vez por ano. Se Lv 16, 34 é de redação P, traz uma regra explícita 
quanto à anuidade da cerimônia. Lv 16, 2, indubitavelmente P, apenas proíbe a entrada no Santo dos Santos (pré-
condição para o rito de Kippur) a “qualquer tempo”.  Para Knohl, a ambigüidade sobre a questão da estipulação 
de uma data precisa em P, refletiria o desejo de desvincular a cerimônia de Kippur de qualquer “critical times of 
the agricultural year.” (KNOHL, 2003, p. 18). Ainda sobre a questão de Kippur, Knohl explica: “The blending of 

Priestly and popular worship (talvez esta palavra não seja a mais apropriada para o jejum e o repouso do povo 
no dia de Kippur) created the ‘Day of Atonement’, which joined the popular fast day with the Temple atonement 

ceremony and reflected the reciprocal relations between the priesthood and the Israelite community. HS explains 

the obligation to refrain from work and the affliction of one’s soul which the people practice, by referring to the 

Priestly atonement ceremony taking place in the Temple on that day (see Lev 16: 29-30; 23:28).” (Op. Cit., 
1995, p. 196).  
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mas que, a seu ver, podiam não estar suficientemente claros27 (cf. um exemplo de análise 

textual em MILGROM, 1991, Leviticus, p. 14). Mas H não pode ser visto de modo algum 

como “submisso” a P, uma vez que inova, interpreta segundo sua visão de mundo e altera, não 

reescrevendo mas interpolando, caso sinta necessidade para tal. Além disso, todo um novo 

corpus legal foi escrito, tratando de temas às vezes sequer referidos por P, com total 

autoridade. O grupo de sacerdotes que redigiu H via-se como herdeiro legítimo e direto do 

material de P e como continuador de sua obra28, confirmando sua autoridade em legislar de 

acordo com sua interpretação da vontade divina, com a intimidade refletida no próprio 

discurso em primeira pessoa proferido por YHWH a Moisés29.   

Finalizando, Knohl defende uma teoria segundo a qual P dividiria a história da revelação 

divina à humanidade, de forma gradual, através da revelação de Seu Nome. Da narrativa da 

criação, passando por Noé até os patriarcas, o texto sacerdotal denomina a divindade como 

“’elohim”, traduzido simplesmente por “Deus”. A partir dos patriarcas, a quem Deus se 

apresenta como “El Shaddai” (cf. Gn 17, 1 e 35, 11)30, uma nova relação inicia-se, baseada no 

compromisso mútuo da aliança. Mas o contraste maior acontece quando Deus revela Seu 

                                                        
27 Retomando o exemplo de 19, 8 (Nota 24 acima), H acrescenta uma explicação ao texto de 7, 18, afirmando 
que a pessoa que se alimenta com a carne sacrifical fora do prazo estipulado deve ser punida “porque profanou a 

santidade de YHWH”. 
28 Esta é a própria idéia do Tabernáculo peregrino. Para os sacerdotes do I Templo, a revelação do Sinai não se 
esgotara ali, com um evento único. Deus escolhera o Sinai apenas para transmitir as instruções sobre a 
construção do Tabernáculo, e, a partir dali, continuar a manifestar-se e conferir Suas leis a Israel através de 
Moisés e do santuário.  Nas palavras de B. Schwartz: “The infrastructure of the Sinai events in the Priestly view 

is provided by the arrival and descent of the divine כ ב וד (“Kavod” “Glória”) to dwell permanently among the 

Israelites. The theophany and lawgiving are subordinate to and subsumed under this heading, as is everything 

else in the Priestly Sinai pericope and all of the Priestly ritual. Indeed, as long recognizes, this is the aim and 

climax of the Priestly narrative as a whole. The tabernacle of God is the exclusive locus of divine communication 

with man, and practically the only instructions conveyed to Israel before it was constructed are those pertaining 

to its construction. The giving of the law depends not only on the divine indwelling; it is contingent upon the 

prior establishment and maintenance of the tabernacle cult and its permanent institutions. In the Priestly view, 

the theophany happened to occur at Sinai; it could have occurred anywhere, and its residue, the divine 

Presence, is portable. The mountain recedes into the distance long before the Israelites depart from it. Once the 

 ”.enters the divine abode the mountain disappears, having served only as a temporary resting-place כ ב וד
(SCHWARTZ, B., 1996, In: FOX et al, p. 133). Portanto, ao projetarem-se no santuário móvel do período 
anterior à conquista, os sacerdotes asseguram uma fonte inesgotável de revelação e comunicação divinas através 
da Sua Presença como experiência contínua.    
29 Os discursos divinos em primeira pessoa podem sugerir seu conceito de Deus, como sendo mais próximo do 
ser humano e de seu cotidiano do que aquele veiculado por P. Por outro lado, podem deixar transparecer a 
necessidade de reforçar sua autoridade, principalmente diante do material antigo, já estabelecido e reverenciado 
(mas nunca no sentido de revogá-lo). Até porque, como veremos, o corpo principal e primeiro do material de H é 
fruto de uma reforma social e religiosa na Judéia e, certamente, seria interessante transmitir, através do texto, 
uma autoridade indubitável. Pode ser também que sejam as duas coisas, mas o primeiro motivo está implícito 
nos próprios textos. 
30 Seu significado é controverso. De modo geral é traduzido por Deus Todo-Poderoso (v. B.Av.) ou, 
simplesmente, Deus Poderoso (TEB). A BJ abstém-se de traduzir, por considerar a tradução “inexata”. Uma 
possibilidade levantada é que o nome viria do acádico “shadû”, que formaria o nome “Deus da montanha”. Mas 
por acaso não se poderia inferir daí a idéia de poder, altivez e grandiosidade simbolizada pela montanha e então 
explicitada em “Todo-Poderoso”?    
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Nome próprio, YHWH, a Moisés31. Anteriormente, Deus revelara-se ao homem agindo em 

favor da humanidade através de Noé e, depois, especificamente aos patriarcas de Israel, em 

uma relação pessoal e ativa. Porém, no ápice de sua relação com o homem, mediada em 

Moisés, uma nova dimensão da divindade teria sido revelada. A transcendência divina é 

enfatizada e tem início uma relação impessoal, bem como um novo tempo caracterizado por 

um culto unilateral, baseado no temor e na admiração diante do divino e sua santidade. Não 

haveria lugar para o louvor ou para súplicas e orações. Knohl define esse culto assim: “Moses 

and Israel can attain religious perfection. This aspect of the deity cannot be described 

through any anthropomorphic imagery, transcends reason and morality, and is independent 

of reward and punishment. Only with the revelation of this religious truth can the Israelites 

recognize their true status and be transformed into people who ‘worship through love’ 

without expecting any material recompense for their deeds.” (KNOHL, 2003, p. 28). Deus 

esconder-se-ia dentro do Santo dos Santos, inacessível e imperscrutável. Apenas Moisés 

podia aproximar-se para ouvir os mandamentos e, mesmo assim, em total silêncio32. Aarão, a 

fim de oficiar o culto, era autorizado a entrar no santuário, paramentado e após procedimentos 

de ablução33.  Em suma, um Deus pessoal, com uma personalidade ética característica, tornar-

se-ia mais e mais impessoal, não reconhecível por nenhuma característica antropomórfica34 

(cf. Op. Cit, pp. 23-35 e Op. Cit., 1995, pp.124-64). 

                                                        
31 Certamente, durante todo o período do Primeiro Templo o Nome de Deus era falado em prosa e verso por 
todos, tendo como único limite não se jurar em falso, considerando ser esta a interpretação para o mandamento 
que proíbe dizer o nome de Deus em vão. O exílio teria radicalizado o temor de ofender a Deus e interpreta 
literalmente esse mandamento. No Segundo Templo, o Nome era pronunciado exclusivamente pelo sumo 
sacerdote, apenas na bênção ao povo no Yom Kippur. Hoje, o nome divino é conhecido pelo tetragrama, as 
quatro consoantes que formam YHWH, mas sua vocalização perdeu-se com o tempo e pela proibição de poder 
repeti-lo.   
32 Não está incluído aí o diálogo entre Moisés e Deus antes do Êxodo, como, p. ex., em Ex 6. Contudo, há certas 
ocasiões em que um diálogo é subentendido. Podemos citar Nm 37 que narra como Moisés “leva” para YHWH o 
caso das filhas órfãs, que reivindicavam para si o direito de herdar a terra que deveria ser, depois da conquista, 
concedida a seu pai, a despeito de serem mulheres. Pode-se inferir daí que primeiro Moisés apresentou o caso a 
Deus, que, depois, comunicou Seu veredicto. A questão, provavelmente, é que não era interesse do autor 
misturar as vozes humana e divina durante a transmissão da lei, e, portanto, ele suprime qualquer diálogo do 
texto, em favor do discurso em forma de monólogo autoritativo.  
33 Os sacerdotes comuns também tinham permissão de adentrar o santuário, desde que, claro, paramentados e 
procedendo a ablução obrigatória. No entanto, como veremos no tópico 1.2, eles não têm um papel cultual dentro 
do Tabernáculo, limitando-se ao ritual sacrifical que acontecia no átrio. 
34 Knohl dá alguns exemplos: “In the Genesis period, a wide range of activities is attributed to God, whereas in 

the period of Moses, the number of actions attributed directly to God is reduced to a minimum. ... God no longer 

forgives, cuts off, or shows; rather, the sin is forgiven (Lev 4:20, 21,31, 35; 5:10, 13, 16, 18, 26), the sinner is 

cut off (Exod 30: 33, 38; Lev 7, 20, 21); Moses is shown the Tabernacle and its vessels (Exod 25: 40; 26: 30). 

Where we do find descriptions of God’s activity, explicit mention of his name is absent (Exod 27: 8; Lev 10:17).” 
(KNOHL, 1995, p. 126). Mais importante parece ser que existem sim descrições da atividade divina. YHWH, 
também então, estava em comunicação ilimitada com Israel através de Sua presença no santuário. A Sua maior 
atividade agora era habitar no meio de Seu povo e transmitir Suas leis e decisões. 
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Entretanto, a análise realizada sobre o culto sacrifical israelita que se encontra no tópico 

1.3 do nosso capítulo, parece não confirmar tal teoria. Enquanto se percebe claramente a 

deferência e o temor silenciosos ao sacro e ao divino no seu mais alto grau, o culto visava, 

sim, a uma relação mútua, em que o ser humano, humildemente diante do insondável, pedia 

por Sua proteção, orientação e bênçãos para cada uma de suas necessidades. Milgrom refuta 

energicamente a teoria de Knohl: “While it is true that there is no explicit statement in the P 

corpus concerning the hope for ‘blessing and salvation’ there is scarcely a rite that does not 

take it for granted. Individual sacrifices, all of which are sanctioned by P, surely have 

personal gain in mind. Expiatory offerings (chaps. [Lv] 4-5) are clearly brought for the 

shriving of sin. Well being offerings are brought out of personal concerns: the thanksgiving 

and votive offerings for being rescued from danger (Ps 107; 2Sam 15: 7b-8), and the freewill 

offering for the spontaneous expression of joy... True, the sacrifices are brought for past 

blessings, but it is inconceivable that they are not also motivated by the hope that God’s 

blessing will continue into the future. After all, what was the function of the priestly blessing 

that accompanied and probably concluded the sacrifice (9: 23)? Even if, for argument’s sake, 

we discount, with Knohl, the priestly blessing (Num 6: 22-24) because it may stem from the 

hand of H (1988: 78), we still must concede that P sanctions a priestly blessing as evidenced 

by the paradigmatic inaugural rites for the Tabernacle (9:23). And what would be the 

function of a blessing incorporated into the ritual of not the collective material and spiritual 

well-being of all Israel?” (MILGROM, 1991, Leviticus, p. 18)35. No fim das contas, H, em 

sua descrição pessoal e moral de Deus, não estará tão distante assim de P quanto a tese de 

Knohl sugere. Para ambos, o culto mediado pelos sacerdotes ao Deus que habita no meio de 

Israel permite uma relação recíproca de amor e expectativa dos dois lados. Expectativa divina 

de obediência, santidade e culto por parte do povo e expectativa humana de perdão, aceitação, 

orientação de vida e bênçãos da parte de YHWH.        

 

b) Datação 

 

A polêmica que cerca a datação do documento sacerdotal divide, grosso modo, os 

seguidores da teoria de Wellhausen, que defendem que P seria fruto do exílio e do Segundo 

Templo, e os seguidores de Kaufmann, que acreditam que o material foi produzido em uma 

época anterior. Para Wellhausen, a suposta preponderância de ritos expiatórios refletiria o 

                                                        
35 Milgrom levanta ainda muitos outros exemplos e questões relacionadas a essa afirmação específica de Knohl; 
cf. pp. 18-26 (Milgrom concordará com Knohl em outros aspectos, como a datação de P e H). 
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sentimento de culpa gerado pelos acontecimentos do exílio e da destruição de Jerusalém e do 

Templo. As fontes anteriores a P transmitiriam o frescor de uma religião natural, arraigada à 

terra e à agricultura, distante de um rito centralizado, rígido e controlado pelos sacerdotes. O 

exílio teria alienado o povo com relação à sua terra. As festas teriam sido historicizadas pela 

elite religiosa, antes marcadas pela alegria espontânea da vida regulada pela estação agrícola. 

As narrativas de P também, implicitamente, deixariam transparecer aquele momento 

específico da história de Israel em que os sacerdotes tinham em suas mãos o poder religioso e 

político: o período do Segundo Templo sob o domínio persa36.  

Contudo, descobriu-se que, no Oriente Médio, os ritos cultuais, conforme descritos em 

textos egípcios, hititas e mesopotâmicos do II milênio a.C., eram similares ao que está 

instituído na Torá37. Segundo Knohl, “The Priestly Torah is mainly a literature of cultic rules 

similar in literary form to other composition of cultic rules in the ancient Near East. It also 

includes a description of the Creation (Gen 1-2:4a) and a schematic list of the first 

generations of humanity (Gen 5), both of which are typical in the literature of scribes and 

priests in the ancient Near East. In all respects, then, the Priestly Torah resembles other 

Priestly literary compositions of the ancient Near East, while the Holiness Code has a 

character all its own.” (KNOHL, 2003, p. 151). A diferença entre eles reside, então, no 

conceito israelita de Deus e de Sua santidade, que levam a uma alteração natural do sentido do 

ritual. Enquanto os rituais de purificação de impurezas no mundo politeísta eram 

essencialmente exorcismos, em Israel eles objetivavam a expiação do homem e do lugar santo 

a fim de assegurar a morada divina entre o povo (cf. tópico 1.3 adiante).  

A terminologia arcaica usada em P também comprova sua antigüidade. Encontram-se 

termos na Torá que estão muito mais próximos dos textos mesopotâmicos ou hititas do que 

dos textos judaicos do Segundo Templo. Inclusive, alguns termos só foram devidamente 

decifrados a partir desses textos da antigüidade oriental, como é o caso de “לכפר”, “expiar”, 

provindo do acádico, que, como veremos, é um procedimento de suma importância para a 

                                                        
36 Levine acredita, com razão, que existem materiais pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos misturados na obra 
sacerdotal da Torá. O cap. 25, em sua opinião, seria um exemplo de material pós-exílico, uma vez que os 
sacerdotes passariam a ter um papel na transação de terras apenas nesse período. No pré-exílio, esse encargo 
ficaria com a coroa e, nas aldeias, com os anciãos (LEVINE, 1989, pp. XXIX-XXX da Introdução). É possível 
que realmente tenha ocorrido assim. 
37 Wright tem um trabalho minucioso de análise comparativa entre certos ritos, como o do bode expiatório no 
Yom Kippur, descrito em Levítico e Números, e paralelos hititas e mesopotâmicos mais antigos do que a própria 
Torá (cf. WRIGHT, 1987).  A maior parte desses paralelos envolve ritos expiatórios e de limpeza de impurezas, 
exatamente aqueles que Wellhausen entendia que derivariam de problemas de consciência surgidos no exílio. 
Segundo Kaufmann, “A fixidez nos tempos e nos rituais e a ausência de ‘espontaneidade natural’ caracterizam 

as festividades da Babilônia e do Egito antigos e de todas as civilizações remotas conhecidas.” (KAUFMANN, 
p. 177).    
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manutenção do santuário e do culto a YHWH38. Wellhausen defendia que o texto de P teria 

sido elaborado propositalmente com uma linguagem arcaizante a fim de conferir um ambiente 

adequado a revelações antigas transmitidas a Moisés. Porém, diferente do que se esperaria, 

não há sequer um deslize do suposto autor pós-exílico. Isso significaria que o forjamento teria 

sido perfeito, um feito impossível. O autor teria utilizado com toda perícia e precisão, pela 

extensão de toda a obra, termos que, para ele, não tinham mais o mesmo sentido39. Ezequiel, 

por sua vez, mostra-se dependente da linguagem e do pensamento sacerdotal veiculados pela 

Torá. O texto do profeta, no entanto, já evidencia certo desenvolvimento com relação à 

linguagem40 e desdobramentos e adaptação com relação ao pensamento sacerdotal, a fim de 

transmitir sua mensagem dentro das novas circunstâncias do exílio. Embora buscando manter 

a linguagem arcaica, o Rolo do Templo aponta para um momento ainda posterior a esses dois 

ao utilizar termos e sistemas de medidas não hebraicos, traindo sua origem pós-exílica, 

quando o uso de palavras estrangeiras tornou-se mais comum41.  

Leis obsoletas para a realidade do Segundo Templo, bem como práticas que foram 

abandonadas, não são tão difíceis de encontrar na Torá como se poderia imaginar. A lei de Lv 

17, que obrigava o abate animal apenas “diante de YHWH”, ou seja, à entrada do santuário, 

foi “abolida” em Dt 12, 15-6 ao permitir o abate profano. Essa lei não pode ter sido concebida 

no Segundo Templo, período em que judeus galileus ou dispersos desde o exílio, dessa forma, 

                                                        
38 Cf. tópico 1.3. 
39 Veremos durante a pesquisa alguns casos de termos que perderam o seu sentido original, na maioria das vezes 
técnico, dentro do culto de P /H. Um deles é “רצה”, na Torá sacerdotal associado especificamente à aceitação das 
ofertas por Deus. No Segundo Templo, Malaquias, também se referindo à esfera do culto, já traz a palavra com 
outro significado - que mantém até hoje - de “querer”, “desejar” (cf. tópico 1.3, p. 77 e Nota 40). Milgrom 
apresenta uma lista de termos que foram substituídos entre o tempo de P/H e Ezequiel e um estudo sobre o 
arcaísmo de P (MILGROM, 1991, Leviticus, pp. 3-8). O estudioso conclui: “Furthermore, not a single Priestly 

term has been shown to be of postexilic coinage. Finally, the allegation that P is archaizing has proved baseless. 

No postexilic writer could have used ‘ăbōdâ in its earlier sense of ‘physical labor’ when it flatly contradicted the 

meaning it had in his own time. His readers would have been confused, maybe shocked, to learn that ‘cultic 

service,’ exclusively the prerogative of priests and fatal to nonpriests, had been assigned to the Levites.” (Op. 
Cit, p. 8).    
40 Expressões sacerdotais como “carregar a iniqüidade” ou “carregar o pecado”, aparecem em Ezequiel de 
formas variadas e inventivas (cf. tópico 1.3, p. 91-2, Nota 266). Cf. também o artigo de Milgrom “Leviticus 26 
and Ezekiel” (In: EVANS et al), em que o especialista relaciona e analisa as claras referências e 
desenvolvimentos de Ezequiel às bênçãos e maldições de Lv 26. A análise comparativa entre a linguagem 
utilizada por Ezequiel e por P é decisiva para Wenham no sentido de o estudioso aceitar a tese pré-exílica da 
datação dos textos sacerdotais: “... it does seem to me that a postexilic date for Leviticus is difficult to maintain 

in face of the abundant quotations in Ezekiel and of the linguistic evidence that P’s vocabulary does not 

resemble that of late biblical Hebrew. A much earlier date is required by the evidence.” (WENHAM, 1979, p. 
13). Outro aspecto que podemos mencionar é que o código de leis de Ezequiel também restringe o sacerdócio 
aarônida aos zadoquitas. Não há referências à linhagem zadoquita nestes termos antes de Ezequiel. Por isso, 
“The truth of the matter is, however, that the historical sequence is the other way round (i.e., P é anterior a 
Ezequiel), and on these points, as well as on others, Ezekiel’s code can only be explained as an epigonic growth 

of P.” (HARAN, 1978, p. 102).    
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ficariam impossibilitados de comer carne. Levítico também lutava contra a idolatria, 

legislando a proibição de oferecimento em sacrifício dos próprios filhos ao deus Moloc (Lv 

18, 21; 20, 2-5). A prática era sentenciada com pena capital e “Karet”, isto é, o “corte” do 

transgressor do meio de seu povo42. Por outro lado, a idolatria parece ser coisa do passado no 

período do Segundo Templo. Não há nenhuma menção a qualquer prática semelhante em 

nenhum dos profetas pós-exílicos, cuja queixa, em geral, é o descaso de alguns com a 

religião43. Outro exemplo é encontrado em Nm 31, 18 (cf. Dt 21, 10-14), em que Moisés, ele 

mesmo casado com uma midianita, permite a seus soldados casarem com midianitas cativas 

após os israelitas, em batalha, terem derrotado e aniquilado suas tropas. Em comparação, é 

sabido que no pós-exílio o casamento misto era proscrito (Esd 9)44.  

Por outro lado, o Segundo Templo introduz costumes que o texto da Torá desconhece. 

Com relação ao Yom Kippur, sabe-se do costume de precipitar o bode expiatório de cima de 

algum penhasco no deserto, a fim de matá-lo. Não há qualquer referência a essa prática em Lv 

16 ou alhures. A lei simplesmente orienta a levar o bode ao deserto e soltá-lo em algum local 

de onde não mais pudesse retornar. Todos os procedimentos são explicitados em Lv 16, não 

haveria por quê não comandar a morte do bode expiatório.    

Porém, o que leva ao mais completo estranhamento é a falta de razão pela qual, ao 

estabelecer o plano do Tabernáculo, o P “pós exílico” reafirmaria a importância para o culto, 

repetidas vezes, daquilo que não existia mais no período do Segundo Templo. Nas palavras de 

Friedman, “But the Priestly source emphasizes the ark, the tablets, and the Urim and 

Tummim in connection with the Tabernacle; and none of these things were in the second 

Temple. Why would a second Temple priest, composing a pious-fraud document, emphasize 

the very components of the Tabernacle that the second did not have?” (FRIEDMAN, 1987, 

                                                                                                                                                                             
41 O livro de Ezequiel marca o início deste fenômeno, com o uso de alguns “aramaicismos”. De qualquer modo, 
o profeta e sacerdote hierosolimita, como é natural, escreve numa linguagem muito próxima àquela de sua 
criação. 
42 O significado de Karet é explanado no tópico 1.3, p. 80, Nota 228. 
43 Ao contrário, a idolatria é motivo de preocupação de todos os profetas pré-exílicos. Jeremias e Ezequiel 
denunciarão a prática do sacrifício de crianças a Moloc. Isso não significa que as leis de Levítico sobre a questão 
sejam obrigatoriamente do período do exílio, mas que talvez já há algum tempo essa questão preocupava os fiéis 
ao javismo. Em Lv 19, 4 e 26, 1, H refere-se a “’elilim” “ídolos”, termo utilizado pelo menos sete vezes no I 
Isaías (2, 8.18. 21; 10,10.11; 19, 11; 31, 7).   
44 Kaufmann e Milgrom conferem múltiplos exemplos em que vocabulário, leis e costumes, conforme aparecem 
na Torá, divergem do que se conhece do Segundo Templo. Cf. KAUFMANN, pp. 175-99 e MILGROM, 1991, 
Leviticus, pp. 10-13. Segundo Haran, o que acontece no Segundo Templo é uma interpretação secundária, que 
nem sempre está em concordância com o sentido original do texto (HARAN, 1978, p. 12).  
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p.175)45. Mas não só isso, podemos acrescentar a essa lista, por exemplo, mais o óleo da 

unção46.  

B. Schwartz defende a autonomia completa de P com relação às demais fontes47. 

Contudo, se houver alguma evidência de conhecimento entre fontes, este é provavelmente de 

D com relação a P. D, não obstante, tem suas próprias convicções teológicas. Seu autor parece 

ter perfeito conhecimento da proibição do abate profano, que, por fim, abole. A lista de 

animais puros e impuros de D parece presumir a de Lv 11. Assim, devido à liberação do abate 

profano, os animais “sacrificáveis” são listados em Dt 14, 4-5. Com relação às doenças de 

pele que provocam impureza ritual, D apenas exorta: “Toma cuidado com as doenças do tipo 

da lepra
48

, observando perfeitamente e pondo em prática tudo o que vos ensinarem os 

sacerdotes levitas
49

: cuidai de proceder segundo as ordens que lhes dei.” (Dt 24, 8; TEB)50. 

                                                        
45 Friedman defende que o Primeiro Templo abrigaria o próprio Tabernáculo, real e concreto, dentro do Santo 
dos Santos. Pelos seus cálculos, as medidas de altura, comprimento e largura debaixo das asas dos gigantescos 
querubins que ali estavam eram exatamente as medidas necessárias para montar o Tabernáculo. Ele não acredita 
que tantos detalhes técnicos e arquitetônicos referidos na Torá serviriam apenas para projetar na imaginação das 
pessoas um Tabernáculo que nunca existira. E mais, “This is perhaps the reason why the place where the ark 

was kept in Shiloh in the days of Samuel is referred to in the Bible both as a Temple and as a Tabernacle.” (cf. 
1Sm 1, 9.24; 3, 3; Jz 18, 31; Sl 78, 60; FRIEDMAN, 1987, p. 187). Friedman baseia sua teoria nos seguintes 
textos: Sl 26, 8; 27, 4-5; 61, 5;74, 7; Lm 2, 6-7; 1Cr 9, 23; 6, 33; 2Cr 29, 6; Lv 26, 11. Para toda a sua 
argumentação e cálculos minuciosos das medidas do Tabernáculo e da área abaixo das asas dos querubins, cf. 
Op. Cit., pp. 174-87. Apesar de ser uma idéia interessante, devemos lembrar da tenda que Davi teve de  mandar 
armar para receber a arca em Jerusalém. Se houvesse um tabernáculo desmontável que acompanhasse a arca 
desde o período do deserto por que não simplesmente transportá-lo de Shiló a Jerusalém? Principalmente se ele 
fosse remontado dentro do Templo.   
46 Para uma análise detalhada que comprova a ausência do Urim e do Tummim, bem como do óleo da unção no 
Segundo Templo, v. SCHWARTZ, D., 1979, pp. 14-20. A importância de todos esses itens ficará patente no 
tópico 1.2 de nosso trabalho. 
47 Ele critica um pensamento hegeliano imposto sobre o texto bíblico: “But for those who maintain that P was a 

source, there is non a priori reason to assume that the P-narrative was based on the early ones. If scholars do 

so, it would seem to be because they have accepted uncritically the Hegelian view of Israel’s narrative tradition 

as a linear development: whatever came later must be a response to what came earlier; all literary activity had 

access to all preceding literature.” (SCHWARTZ, B., 1996, In: FOX et al, p. 110). Já vimos alguns argumentos 
de Schwartz nesse sentido logo acima. Cf. toda a sua argumentação em Op. Cit., pp. 109ss. 
48 Veremos no tópico 1.3 que as doenças referidas aqui não são tipos de lepra.  
49 A distinção radical entre sacerdotes (aarônidas) e levitas limita-se a P. Para E, os levitas é que foram zelosos 
no episódio do bezerro de ouro (Ex 32, 25ss), enquanto Aarão foi uma das peças chave da crise. Para D, 
sacerdotes são, antes de tudo, sacerdotes e levitas, provavelmente por não aceitar tal distinção entre eles. Para 
Haran, a distinção radical entre os dois grupos teria se acentuado com a vinda de sacerdotes não aarônidas 
refugiados do Reino do Norte, após 722 (crise refletida na rebelião de Coré em Nm 16-7). Parte da reforma de 
Ezequias consistiria em realocar esses sacerdotes como subalternos do sacerdócio já estabelecido em Jerusalém 
(cf. HARAN, 1978, cap. V e pp. 147-8). A Torá supõe um grande número de levitas, de maneira que, a certo 
ponto, o dízimo precisou ser transferido dos sacerdotes para os levitas para que pudessem sustentar a si e suas 
famílias (compare Lv 27, 30 e Nm 18, 21).  No Segundo Templo, a ordem é inversa. Há um número muito maior 
de sacerdotes do que de levitas (cf. listagens em Esd 2, 36-42 e Nee 7, 39-45. 11, 3-24). Em Esd 8, 15-19, Esdras 
vê-se obrigado a mandar procurar levitas que pudessem ajudar no Templo. Nesse período, a maior parte do 
dízimo volta a ser direcionada aos sacerdotes (Jub 13, 25-6 e Jud 11, 13). Mais uma vez Haran: “The operation 

of the tithe, as well as the paucity of Levites during the Second Temple period, constitute only a part of the 

obvious indications of the lack of primary correlation between P and the actual circumstances prevailing in that 

period.” (Op. Cit, p. 109).  
50 Cf. outros argumentos em MILGROM, 1991, pp. 9-10. Mais um exemplo dado por Milgrom trata da aliança e 
das promessas aos patriarcas em Dt 29, 12-13: “The reciprocal relation of God and Israel is found again in Gen 
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Portanto, nessa perspectiva, D no mínimo conhecia alguns dos costumes adotados no Templo 

de Jerusalém. 

A afirmação de que as fontes sacerdotais seriam desassociadas da terra e das festas 

vinculadas à natureza e aos ciclos agrícolas também não reflete a realidade que transparece 

nos textos. Enquanto de certa forma, isso pode ser verdade com relação a P51, está bem 

distante de H e sua ampla legislação que trata especificamente de questões relacionadas à 

terra, à agricultura (cf., p. ex., Lv 19, 9-10), propriedades agrícolas (cap. 25) e festas 

“historicizadas”, mas, ao mesmo tempo, não desvinculadas de seu caráter agrícola (Lv 23, a 

partir do v. 9). Knohl conclui: “This means that it was not historical ‘lateness’ that caused an 

‘alienation from nature’. Moreover, it has been demonstrated that elements presented by 

Wellhausen as characteristic of the postexilic orientation of the Priestly Code–such as the 

emphasis on the historical significance of the festivals, the establishment of the ‘Day of 

Atonement’ and the strengthening of its holiness, and the severity of he prohibition of labors 

in the Sabbath
52

–have nothing to do with PT but are instead the products of HS, whose laws 

exhibit a genuine awareness of nature and agriculture along with those innovations.” 

(KNOHL, 1995, p. 41). E, por fim, podemos argumentar que, embora pareça muito claro e 

natural que o Tabernáculo fosse o centro da narrativa em P e lhes interessasse 

fundamentalmente a definição do papel do sacerdote na sociedade israelita, em nenhum 

momento Aarão ou algum dos seus filhos é estabelecido chefe diante das tribos53. As tribos e 

clãs têm seus próprios chefes e representantes, e Moisés, depois substituído por Josué, é quem 

toma as decisões e conduz os israelitas através do deserto. Resulta daí que os sacerdotes da 

Torá não são os chefes políticos do Segundo Templo. Essa análise, portanto, parece favorecer, 

a cada passo, mesmo sem expor todas as evidências colhidas pelos especialistas, a conclusão 

de que P e H datam do pré-exílio. 

                                                                                                                                                                             
17: 7-8; Exod 6:7; Lev 26:12; and partially in Exod 29: 45; 22:33; 25:28;26:45; and Num 15, 41–all P and H. 

(I. Knohl [1988: 54-81] claims that all stem from H but because, as will be maintained, H comprehends P, this 

argument is unaffected.)” (MILGROM, 1991, Leviticus, p. 9).  
51 Entretanto, de maneira alguma P é “alienado” com relação à terra de Israel. A promessa da terra a Abraão e o 
estabelecimento do povo e da Presença, que habita no Tabernáculo, na terra, é questão primordial e objetivo 
último para P. Lembremos, igualmente, que a festa das Primícias já está prescrita em P. 
52 Com relação a certas afirmações de Knohl sobre o papel do sábado em P, deve-se ser mais cauteloso. Segundo 
Milgrom, a santidade do sábado em P já está estabelecida desde a criação. O silêncio neste caso não pode ser 
argumento de que P não requeria e presumia o repouso sabático: “That the Sabbath was sanctified by the Lord, 

... (Gen 2, 3), can only mean that it is qōdeš ‘holy’ and that his verse says nothing about the work prohibition is 

due to the obvious reason that it was enjoined not upon humankind (Adam) but only upon Israel (Exod 20:10).” 
(MILGROM, 1991, p. 19). Milgrom continua sua argumentação tratando ainda de outras passagens em P sobre o 
mesmo tema (cf. Op. Cit., pp. 19-21). 
53 Haran explica: “P received its particular character not because the priesthood gained ascendency in the 

Second Temple theocracy, at which time P’s concepts were supposedly formed as an evolutionary outcome of the 

previous historical stages, but simply because this source is a product of priesthood.” (HARAN, 1978, p. 8). 
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Contudo, seria possível precisar um pouco mais a datação de P e H? Enquanto P traz a 

maior similaridade lingüística e ritual com o que se conhece da esfera cultual no Oriente 

Médio antigo, H, em suas seções mais características, destoa de ambos. H, como vimos, 

depende em alguns casos de P e o tem como premissa em outros. Portanto, sabemos que P é 

mais antigo do que H. P parece ter materiais mais antigos do que se poderia supor ser do 

período do Templo de Salomão. Assim, poder-se-ia inferir que parte de sua tradição, viria de 

Shiló, o primeiro santuário javista na terra de Israel - também às vezes chamado Tabernáculo 

- que teve a guarda da arca. Para Milgrom, uma lei como a de Lv 7, 28-36, que destina a coxa 

direita da vítima do sacrifício para o sacerdote oficiante, em contraste com 9, 21 e 10, 15, que 

prevêem a sua distribuição entre os sacerdotes, é a demonstração de que leis antigas estão 

mescladas com outras leis mais atualizadas. A primeira lei deriva de um santuário pequeno 

como o de Shiló, enquanto as duas outras deixam transparecer uma estrutura muito maior, 

com uma grande equipe de sacerdotes e a derivante necessidade de dividir as ofertas entre si. 

Portanto, há, no mínimo, dois estratos de P. Segundo Milgrom, “The thigh interpolation (9, 

21 com 10, 15) was not inserted into the pericope of 7:28-36 because it would have flatly 

contradicted the pericope’s own explicit statement that the thigh belonged to the officiant (v. 

33). Thus it was left to the two interpolated texts (9:21; 10:15) to overrule the uninterpolated 

one (7:33). This juridical procedure is attested elsewhere in the pentateuchal codes: the tithe, 

heretofore the perquisite of the priests (27:30), is transferred to the Levites (Num 18, 21); 

communal expiation, requiring a hattā’t bull
54

, henceforth calls for an ´ōlâ and a hattā’t goat 

(Num 15: 24…). New cultic laws are introduced, but the ones they replace are not excised. 

They may be glossed, but their texts are sacred and must be preserved.” (MILGROM, 1991, 

Leviticus, p. 17). Assim, P incorporou material antigo que herdou de Shiló. Haran acredita 

que o Tabernáculo de P é um reflexo do Templo hierosolimita, tendo como base a tradição 

que recebeu de Shiló. Um mundo utópico a que podiam transferir uma realidade ideal, em que 

as 12 tribos de Israel permaneciam reunidas ao redor do Tabernáculo para realizar seu culto, 

tendo a Presença divina, sentida por todos, revelando-se e guiando o povo. Nas palavras de 

Haran: “The temple of Shiloh became at their hands an artistic monument, the centre of a 

recorded utopian system, within the atmosphere of the temple of Jerusalem.” (HARAN, 1978, 

p. 204). Entretanto, não descrevia um mundo perfeito, escatológico, como sonhado pelos 

profetas. A realidade humana está sempre presente na necessidade de ritos de purificação e 

reparação, bem como na súplica, mesmo silenciosa, pelas bênçãos e supervisão divinas. Como 

                                                        
 
54 Como veremos no tópico 1.3, touro do sacrifício de purificação. 



 33

colocado por Haran, é um sistema utópico, em uma organização social ideal, mas suas leis, de 

modo geral, atendem ao ser humano real em seus limites, impurezas e falhas. Porém, sua 

plena implementação, sim, talvez fosse um projeto, ao mesmo tempo, contínuo e a longo 

prazo. 

Não obstante, é difícil balizar o período em que P trabalhou. Seu primeiro estrato, 

provavelmente de leis cultuais relacionadas ao funcionamento do santuário, pode remontar a 

Shiló. Seu corpo narrativo e a maior parte das leis promulgadas provêm do Templo de 

Jerusalém, em um período em que outros santuários e locais de devoção eram simplesmente 

parte do contexto religioso. Por isso, não há qualquer indício de conflito com outros sítios 

religiosos, uma vez que não eram considerados desviantes, como iria acontecer depois da 

centralização instituída pela reforma ezequiana ou deuteronomista55. Até mesmo H conhece 

outros santuários (cf. Lv 26, 31)56. De qualquer forma, a Tenda reflete especificamente o 

Templo de Jerusalém. É lá que a arca sagrada de Deus está guardada e estabelecida sob as 

asas dos querubins e, nesse sentido, o Templo de Jerusalém é o único herdeiro direto de 

Shiloh, primeiro santuário que abrigou a relíquia mais sagrada da religião de Israel. 

A linguagem de P e H, porém, diferem substancialmente. Não se trata de um 

fenômeno que possa acontecer tão repentinamente. No entanto, parece bem fundamentada a 

teoria de Knohl de que H é fruto de uma crise, a queda do Reino do Norte57. Essa é a única 

referência cronológica que se pode estabelecer para o fim das atividades de P (primeira 

                                                        
55 Segundo Kaufmann, “Também JE conhece apenas um acampamento, uma tenda, uma arca e um líder. P 

acrescenta um toque sacerdotal, insistindo em que só um recinto santificado – e no deserto havia apenas um 

recinto semelhante – está qualificado para o sacrifício. Se isto resulta em ‘centralização do culto’ para o 

período do deserto, não é como uma exigência e uma lei, mas como uma necessidade histórica. Quando acaba a 

tenda, as condições da centralização do deserto também terminam. Para o futuro, a unicidade da tenda não é 

mais lei do que a unicidade de outros arquétipos de P... Para P, o que é essencial é a santidade de um recinto 

consagrado; no período do deserto, havia apenas um recinto deste tipo, construído de acordo com um plano 

divino e santificado pela presença divina. No futuro, todavia, quando cada ‘acampamento’ possuir a sua 

própria ‘tenda’, o ‘culto centralizado’ do período do deserto não mais existirá. A centralização de D, por outro 

lado, difere fundamentalmente por ser ligada a um lugar exclusivo a ser escolhido no futuro. Isto só pode 

acontecer depois de Israel ter chegado ‘ao descanso e à herança’. É por isso que D não conhece nenhuma 

centralização, em seu sentido, no período mosaico, mas apenas no futuro.” (KAUFMANN, pp. 182-3).  
56 A reforma de Ezequias é o início do processo de centralização, mas não é de modo algum radical como a 
deuteronomista. 2Rs 18, 4 diz que Ezequias destruiu os lugares altos, estelas e até a serpente de bronze moldada 
por Moisés, que aparentemente tornara-se objeto de culto. Vimos que também H estava engajado em uma luta 
contra a idolatria e a purificação do culto. Em 22, 2, o texto informa que também altares foram destruídos em 
favor do altar de Jerusalém. Não obstante, não há menção a destruição dos santuários em si (cf. também 2Cr 30, 
14 e 31, 1).    
57 Para Haran, a reforma de Ezequias é fruto da obra sacerdotal, a qual se constituía, nesse período, de material 
antigo inserido na redação do novo. O autor explica: “It is here assumed, then, that Hezekiah’s reform was based 

on the priestly ideology. This does not imply, however, that we can date P exactly to the period of Hezekiah’s 

reign. We cannot possibly consider that the Pentateucal sources are the literary products of the labours of 

individual writers, each one of them managing to encompass the enormous material stretching from Genesis to 

the end of Joshua (in fact even further, well into the Former Prophets and down to the Books of Kings).” 
(HARAN, 1978, p. 146).  Para Knohl, obviamente, a reforma de Ezequias é baseada em material redigido por H. 
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metade do século VIII). H, diferentemente de P, vislumbra uma possibilidade de exílio e 

destruição do Templo e, conseqüentemente, da sociedade como um todo, resultado do trauma 

da queda do Reino de Israel (cf. Lv 26, 14ss). Em reação à crítica profética do séc. VIII, H 

procurará evidenciar que o culto não é e nem pode acontecer desassociado da conduta ética. H 

dirá que é Deus, morando no meio de Israel, quem vai santificar a terra e o ser humano que 

nela habita (cf.,p. ex., Lv 22, 32). H também se aproximará mais do povo, envolvendo-se mais 

nas festas tradicionais e no cotidiano da população58. H continuará em atividade pelo menos 

até o exílio. Para Milgrom, no exílio, H ainda legislará a fim de possibilitar e encorajar a 

comunidade, mesmo exilada, a permanecer na observância do sábado e de algumas festas, 

como a dos Tabernáculos59.  

A obra sacerdotal, baseada na presença constante do Tabernáculo no qual se abrigava 

a Glória de YHWH, era assim fonte de revelação e de novas perspectivas de vida e fé ao 

longo da história de Israel. B. Schwartz resume: “The tabernacle-lawgiving pericope, from 

Sinai to the plains of Moab, comprises the bulk of the Priestly work and is indisputably its 

climax and focal point, indeed its raison d’être. … Yet it is not primarily the myth of the 

establishment of the deity’s earthly resting-place, or a myth of revelation for its own sake. For 

the authors, the immanent, regularly visible, localized, portable, divine Presence belonged to 

the realm of tradition or national memory. What remained in perpetuity was the temple (the 

reminder of these sublime but long-distant events) and the law: the body of divine commands 

including, but not restricted to, the maintenance of the temple and its cult. Compliance with 

the law would ensure survival and blessing, the fulfillment of the promise to Abraham.” 

(SCHWARTZ, B., 1996, In: FOX et al, p. 134). Este sinal concreto e real da Presença divina, 

fruto da experiência de YHWH transmitida na tradição do êxodo e do tabernáculo do deserto, 

é, portanto, o Primeiro Templo. A sociedade e o sacerdócio do Segundo Templo procurariam 

entender, interpretar e restabelecer, dentro dos limites e circunstâncias, aquela realidade que 

se perdera com a ruptura imposta pelo exílio. Textos como o Rolo do Templo são a prova 

dessa vontade.    

 

                                                        
58 Cf. argumentação minuciosa em KNOHL, 1995, pp. 199-224. Para Knohl, H é responsável pela própria edição 
final, sacerdotal, das fontes do Pentateuco. Sempre vale lembrar que Esdras era sacerdote, e é provável que o 
grupo por trás da sua reforma também o fosse.  
59 Sobre o sábado, cf. Lv 23 2aβ-3. Sobre Sukkot, em contraste com legislação anterior que associa 
obrigatoriamente essa festa às ofertas no Templo (cf., p.ex. Lv 23, 33-6), os vv. 39-44 estabelecem que os 
israelitas devem habitar em cabanas por sete dias. Na opinião de Milgrom: “Thus this H tradent effectivelly 

resuscitates the Sukkot festival for his fellows exiles and, subsequently, for Jews anywhere. … This would 

explain Ezra’s innovation following reading of this passage in the Torah (Neh 8:13-18). Ezra transferred what 
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1.2) A Tenda do Encontro: Reflexo da Ideologia Sacerdotal de P 

 

A escola sacerdotal P, e posteriormente H, desenvolveu seu material visando a organizar o 

culto que deveria ocorrer na Tenda do Encontro, local sagrado da habitação divina. Ao tirar o 

povo do Egito, cumprindo sua parte da aliança com os ancestrais, a divindade propõe aos 

israelitas um projeto de sociedade cuja base era uma recíproca pertença, Israel ser o povo de 

YHWH e YHWH ser Seu Deus. Para P, esse projeto visualizava-se na proposta maior de 

YHWH, morar no meio de Israel60, sendo a fonte e a razão da própria existência da nação que 

YHWH chamava à vida61: “E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei para eles Deus. 

Saberão que Eu sou YHWH, seu Deus, que os tirei da terra do Egito a fim de habitar no meio 

deles. Eu sou YHWH, seu Deus.” (Ex 29, 45-6). Para o pensamento sacerdotal, tal relação se 

dava no serviço do culto, que garantia a habitação de Deus entre seu povo: “Pois são de mim 

que os filhos de Israel são servos, eles são meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou 

YHWH vosso Deus.” (Lv 25, 55). A presença divina e o Seu culto, prescrito e detalhado no 

código sacerdotal, geravam a bênção que permitia a Israel viver e prosperar: “Se andardes 

nas minhas leis e guardardes meus preceitos e praticá-los,... Voltar-me-ei a vós e vos farei 

frutificar e multiplicar e confirmarei minha aliança convosco. Caminharei em vosso meio e 

serei vosso Deus e vós sereis meu povo. Eu sou YHWH, vosso Deus, que vos tirei da terra do 

Egito para que não fôsseis servos deles e quebrei os entraves do vosso jugo e vos fiz andar 

com cabeça erguida.
 62

” (Lv 26, 3.9.12-3). O inverso é verdadeiro: desobedecer às leis 

divinas e não oferecer o culto apropriado levam YHWH a abandonar Sua Morada no meio de 

Israel, abrindo caminho para sua certa destruição (Lv 26, 14ss). O projeto da Morada divina63 

é transmitido a Moisés no seu encontro com YHWH no cimo do Monte Sinai64.   

                                                                                                                                                                             
had become common practice in the exile to Jerusalem. For the first time all Israelites had to erect sukkôt, not 

just in the Temple environs but on the roofs of their homes.” (MILGROM, 1991, Leviticus, pp. 27-8).  
60 A Morada divina, portanto, é um desdobramento da aliança feita com Abraão, em que a divindade prometia-
lhe terra e posteridade, enquanto Abraão devia “guardar a aliança” e, como sinal disso, circuncidar todo filho 
homem. Em cumprimento à aliança, Deus multiplicara Israel, libertara o povo do Egito e agora lhe dava uma 
terra. Enfim, YHWH podia revelar Seu plano: habitar em Seu meio. Nas palavras de Rendtorff: “Esta será (a 
decisão de morar no meio de Israel) uma nova confirmação de que ele é o Deus de Israel. A construção do 

santuário, de que Moisés é encarregado, deve ser um sinal visível disso. Ao mesmo tempo, ela deve provocar 

nos israelitas o conhecimento de que Deus os tirou do Egito justamente para morar entre eles.” (Rendtorff, 
2004, p. 71; cf., no tópico 1.1, p. 20, Nota 10).  
61 Cf. em Ez 16, 4-9 uma perspectiva um tanto radical do “nascimento” de Israel. 
62 Aqui se estabelece a contraposição entre servir o faraó no Egito e servir a YHWH na terra que Ele dava a 
Israel, com a condição de que O cultuassem e obedecessem seus preceitos (na verdade, para P, as leis de YHWH 
são basicamente as leis cultuais e as leis éticas são vistas através da perspectiva do sagrado; H, que já tem em 
suas mãos o material de P, enfatiza mais que P as leis éticas, mas ainda pelo mesmo prisma). Aliás servir e 
cultuar em Hebraico são termos, de certo modo, intercambiáveis como, p. ex., em “לרשת”.  
 termo comumente traduzido por “tabernáculo” (p.ex., B.Av.). A BJ, porém, opta por ,(”Miškan“) ”משכן“ 63
“Habitação”, enquanto Chouraqui e a TEB optam por “morada”. Em Nm 16, 24 e 27, o termo também é usado 
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Em P, o primeiro encontro entre Deus e Moisés no Sinai começa a ser descrito a partir de 

Ex 24, 15b. A nuvem, que guiava os israelitas, repousa sobre o monte e, no sétimo dia, 

YHWH chama Moisés para encontrar-se com ele. Seu aspecto é de “um fogo devorador” aos 

olhos dos israelitas. Moisés entra na nuvem e Deus lhe mostra o modelo do tabernáculo que 

deve ser construído pelos israelitas (v. 25, 8-9): “Far-me-ão um santuário e habitarei no meio 

deles. Conforme o que Eu mesmo te mostrar, o modelo da Morada e o modelo de todos os 

utensílios, assim fareis.”. Qual seria, porém, o papel de Moisés em P? Em E Moisés é profeta, 

chamado explicitamente de “נביא” (“Navi’”), e a Tenda do Encontro, onde acontecem as 

revelações divinas, tem claramente o caráter de instituição profética65, de onde é oriunda essa 

fonte. O tabernáculo de P, por sua vez, embora seja um lugar de encontro com a divindade, 

desconhece o êxtase ou a invocação profética. Nas palavras de Haran, “For the priestly 

writers the prophetic ecstasy is virtually unknown – not even Moses is granted by them the 

epithet nābi’.” (HARAN, 1978, p. 272). Porém, na opinião de Haran, a Tenda sacerdotal 

ainda é de natureza profética pela revelação divina a Moisés66. Para Knohl, no entanto, essa 

                                                                                                                                                                             
para designar a morada de pessoas do povo, ou seja, não é exclusivamente um termo técnico cultual ou sacro. 
Sua conotação, porém, é sempre a formas de moradia nômade, podendo ser desmontada e transportada.  
64 Para P, não é estabelecida uma nova aliança no Monte Sinai e Deus não transmite os dez mandamentos ou 
nenhum corpo de leis civis ou éticas. O primeiro encontro entre YHWH e Moisés no Monte Sinai é dedicado 
exclusivamente aos planos com relação à Tenda do Encontro. O seu segundo encontro tratará das regras básicas 
para o funcionamento do culto (Lv 1-7) antes de sua inauguração (Lv 8-9). Leis com um escopo mais ético serão 
adicionadas por H, a partir do cap. 18 de Levítico (v. HARAN, 1978, p. 142). 
65 Contudo, corre-se o perigo de misturar essas duas tendas que são mencionadas na Torá, já que ambas são 
denominadas “אהל מועד” (“Ohel Mo‘ed” “Tenda do Encontro”). A tenda de E, porém, ficava fora do 
acampamento (Ex 33, 5-11), qualquer pessoa podia entrar para procurar a divindade e era Josué, e não um 
sacerdote, quem a guardava. Nas narrativas E, Deus revela-se à entrada da tenda, mais especificamente para fora 
dela, enquanto as pessoas permanecem na tenda, usando-a como proteção para esconder-se e evitar o contato 
direto com o divino. Essa tenda não guardava a arca (que permanecia com os levitas), não era um lugar para a 
divindade “habitar” e, aparentemente, não era ornada ou mobiliada (não há qualquer menção a essas questões no 
texto). Sua função era profética e ela estava à disposição a qualquer momento, objetivando sempre esse tipo de 
invocação e revelação (v. também Nm 11, 16-29; 12, 4-10). Portanto, não é uma instituição sacerdotal. Já a tenda 
de P funcionava como um Templo, situava-se no centro do acampamento, era caracterizada por ser a morada 
divina (משכן) e apenas sacerdotes podiam entrar na área interna para cultuar YHWH, além de Moisés, para 
encontrá-Lo. Haran acredita que P tomou a instituição da Tenda do Encontro e amalgamou-a à tradição da arca, 
que passa a ser ali estabelecida, tornando-se a Tenda a prefiguração do Templo de Jerusalém. Kaufmann recorda 
que, no período de P, havia outros santuários em funcionamento espalhados em todo o território de Israel e que o 
seu código legal não seria limitado ao Templo de Jerusalém (KAUFMANN, pp.180-4). Não obstante, não se 
pode esquecer que a arca fora guardada apenas em dois santuários, em Shiló e Jerusalém. Mesmo que a tenda 
possa refletir de alguma forma outros santuários de YHWH depois da conquista, ela projeta mais 
especificamente o Templo de Jerusalém, seu mobiliário, funcionamento, pessoal e o pensamento teológico de 
seus sacerdotes. Para detalhes, cf. HARAN, 1978, pp. 260-75. 
66 Haran questiona-se se o termo “מועד” (raiz: יעד   “encontrar-se”, “revelar-se” ou “vir a um determinado 
tempo”), que define a tenda como sendo tanto sacerdotal quanto profética, e “עדות” (raiz: עוד “testemunho”, p. 
ex. o documento que, segundo P, está guardado dentro da arca) não teriam se misturado em P a ponto de não 
mais poderem ser distinguidos seus significados originais (cf. Ex 25, 22; 30, 6.36; Nm 17, 19; HARAN, 1978, 
pp. 272-3). De qualquer maneira, em todas essas passagens não se pode descartar, a priori, um jogo de palavras 
com as duas raízes, pois seus autores parecem estar bastante cientes da diferença entre o Testemunho, que está 
dentro da arca, e a Kaporet, onde Deus “se encontra”, “se revela” a Moisés (apesar da distância temporal, vale 
lembrar o gosto dos sacerdotes e da elite qumrânica por jogos com as raízes das palavras em seus textos 
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revelação tem outro caráter: “Unlike in non-Priestly sources, PT (=Priestly Torah) refrains 

from attributing to Moses the character of a prophet.
67

 ... God’s meeting with Moses in the 

Priestly Tent of Meeting is not described as a revelation experience of prophetic vision; it is 

merely a listening to the commandments of God.” (Knohl, 1994, p. 160). Knohl, em seguida, 

atribui à transmissão das ordenações divinas para o povo o caráter profético de Moisés em P. 

Nessa perspectiva, a figura do legislador, instrumento divino que também inspeciona sua 

implementação, e do profeta mesclar-se-iam. O profetismo de Moisés em P, então, deveria ser 

entendido como diferenciado dos profetas que o seguem. A palavra transmitida por Moisés é 

para ser implantada com autoridade legal dada por Deus a Moisés, enquanto a mensagem dos 

demais profetas, de modo geral, objetivavam o arrependimento e a volta do povo a essas 

mesmas leis mosaicas, visando a reverter a realização de algum castigo futuro, que a 

divindade anunciava através dos seus enviados68. Assim, poder-se-ia dizer que, embora sejam 

dois fenômenos e movimentos teológicos e sociais marcadamente distintos69, o caráter básico 

                                                                                                                                                                             
doutrinários e exegéticos, como é o caso dos Pesharim; cf. HORGAN, p. 245 e SILVA, 2004, 1979, pp., 260-1). 
Ao mesmo tempo, não deixaram passar despercebida a semelhança das raízes. Aproveitando o ensejo, vale 
comentar a questão da tradução de “אהל מועד”, que, de modo geral, é traduzida por “Tenda da Reunião” ou “da 
Congregação”. Haran denomina-a “Tent of revelation”. De nossa parte, escolhemos “Tenda do Encontro” (com 
Knohl e TEB). Enquanto todas essas opções são possíveis com relação à semântica do termo, “reunião” ou 
“congregação” trazem à mente a idéia de um lugar onde as pessoas reúnem-se; contudo, a tenda nunca foi 
utilizada como local de congregação da comunidade. A chamada comunitária para a Tenda ocorria apenas 
durante as festas de peregrinação e, mesmo assim, não era com o objetivo de congregá-la, mas de que todos 
trouxessem suas ofertas. Se o ponto é referir-se à “reunião” entre Moisés e YHWH, talvez “encontro” seja o 
termo mais adequado. Haran está certo ao dizer que a Tenda do Encontro e o Tabernáculo (ou Morada) são 
expressões indiscriminadamente intercambiáveis em P. Porém, enquanto a Morada é muitas vezes chamada de 
Tenda do Encontro, aparentemente, não há nenhum caso em que todo o complexo da Tenda seja denominado 
Morada.      
67 Nesse ponto, o autor cita o trabalho referido de Haran. 
68 Como veremos em nosso estudo sobre Ezequiel, a mensagem do profeta também não se encaixaria nessa 
definição – obviamente superficial – uma vez que o interesse primeiro desse profeta é vindicar a decisão de 
YHWH pela destruição de Jerusalém e de Seu próprio Templo. 
69 Milgrom infere que, a partir do momento em que é Moisés quem investe Aarão e seus filhos como sacerdotes 
(cf. tópico 1.3, pp. 104ss, adiante), P estaria reconhecendo a superioridade do profeta sobre o sacerdote, embora 
“Aaron gets the better of Moses on a legal point”. No entanto, Moisés é um caso único (os profetas não 
investiram ou ungiram sacerdotes depois do evento narrado em Levítico 9) e, quando investia, estava 
temporariamente num papel que nunca antes ou depois desempenhou, o de sacerdote. Moisés era especial por ser 
o implementador da vontade e planos divinos no mundo, e o mais fundamental deles, o estabelecimento do 
tabernáculo e do culto, conduzidos pelos sacerdotes. De qualquer maneira, é inegável a superioridade de Moisés 
(independente de ser visto como representante mor do profetismo) em P ou em qualquer fonte ou livro bíblico. A 
teoria de Friedman de que P desmerece Moisés em narrativas como a da desobediência que levou Deus a impedir 
sua entrada em Canaã, numa reação contra o material dos sacerdotes setentrionais que descreveriam Aarão como 
idólatra no caso do bezerro de ouro (Ex 32) ou como rebelde contra a liderança de Moisés (Nm 12; cf. 
FRIEDMAN, 1997, pp. 189-204), não leva em consideração muitas outras evidências. Aarão, ainda antes de 
Moisés, é impedido de continuar a jornada. Moisés recebe sozinho a maior parte das instruções, e Aarão somente 
as recebe de forma indireta, quando está ao lado de Moisés. Moisés também não precisava de qualquer 
preparação ou veste especial para adentrar o santuário, mas Aarão sim (veremos com detalhes adiante). Sem 
mencionar a questão da necessidade de sua investidura através da autoridade mosaica. Também para P, Moisés, 
em quem a luz divina brilhava por seu contato singular e exclusivo com Sua santidade (não um desfiguramento 
como pretende Friedman), é o único representante direto da vontade divina para Israel e para os sacerdotes. É 
claro que Aarão é um herói para P e seu papel é naturalmente enfatizado. Contudo, se P fosse realmente não 
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de profetismo como palavra de Deus a ser transmitida definiria a missão tanto de Moisés 

quanto dos profetas70. Porém, poderia ser enganoso conformar ambas as missões, dos profetas 

e de Moisés em P, dessa forma. Moisés tem um caráter único em P, dissociado do movimento 

profético, como o faz E (Nm 11, 24-30). Schwartz descreve o papel de Moisés em P: “The 

character of Moses as developed by P cannot be reconciled with the other accounts. In P 

Moses merely receives the divine commands and conveys them to the people. No initiative, no 

prophetic intercession, and no impulsiveness are attributed to him. He is the spokesman for 

the strict letter of the law in Leviticus 10, and when, later on in the Priestly narrative (Num 

20: 1-13) he strays (slightly, momentarily, and only once) from his instructions, he is severely 

punished. The Priestly view of Moses cannot be ‘based on’ the non-Priestly one... The 

passive, obedient, legalist Moses of P belongs to an independent, already-extant Priestly 

document, which is why even in the redacted version he is still intact.” (SCHWARTZ, 1996, 

In: FOX et al, p. 123).  De Ex 25 a 30, temos a narração daquilo que Moisés contemplara (o 

modelo da Tenda, projetado por YHWH para ser construído pelos israelitas) e ouvira (as 

prescrições detalhadas para sua confecção). É sua missão, agora, transmitir ao povo a ordem 

da construção da Tenda e inspecionar o seu trabalho, certificando-se de que tudo ocorra 

“conforme YHWH lhe ordenara”71.     

 

 

 

                                                                                                                                                                             
mais do que uma reação ao material de E, recontando suas narrativas depreciando Moisés enquanto exalta Aarão, 
não haveria porque P não ter criado uma versão sua do relato do bezerro de ouro. Por conseguinte, P 
provavelmente não conhecia a tradição do bezerro de ouro. A primeira crise que P reporta é a de Nadav e Avihu, 
os filhos de Aarão que são mortos por desrespeitar leis cultuais (Lv 10). Narrativa nada sublime para os 
primogênitos do primeiro sumo sacerdote.   
70 O papel de Moisés como enviado ao faraó em sua missão pela libertação de Israel também é diferente do seu 
papel de líder e legislador do povo após o Êxodo. É peculiar, porém, que P defina Aarão como profeta de Moisés 
(que se recusara a falar diretamente ao faraó por ter a “língua pesada”; Ex 4, 10ss), enquanto Moisés seria seu 
“deus” (Ex 7, 1). Os papéis são os seguintes: Moisés deve transmitir a Aarão o que Deus lhe comunica, enquanto 
Aarão anuncia as palavras divinas ao faraó. Em Ex 4, 16, temos um paralelo interessante com 7, 1. Deus 
estabelece: Aarão será um profeta para Moisés, e Moisés o seu deus; enquanto em 4, 16, o texto é muito 
semelhante, com a diferença que, aí, Aarão será a “boca” de Moisés. Conclui-se, assim, que ser a boca de Deus 
no mundo é ser Seu profeta. Porém, com relação à transmissão da lei, o ponto crítico é sua autenticidade, sendo 
que Moisés constituía o único intermediário legítimo, graças a seu contato direto com YHWH, mas, ainda assim, 
“apenas” um intermediário: “The Priestly tradition allows for no doubt and requires no leap of faith concerning 

the origin and authenticity of the laws: though they were given through an intermediary, they were openly and 

indisputably given by the ever-present, indwelling deity.” (SCHWARTZ, B., 1996, In: FOX et al, pp. 133-4). 
Isso não significa que, para P, o papel de Moisés não teria sido único e especial, pois nenhum ser humano, nem 
antes nem depois, teria o mesmo acesso a Deus, nem mesmo Aarão que precisava cobrir sua entrada no Santo 
dos Santos com fumaça de incenso quando era obrigado a entrar uma vez ao ano para o rito do Yom Kippur, de 
modo a não arriscar sequer entrever a presença divina que ali habitava.  
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a) No Santo dos Santos 

O texto de Ex 25-30 traz longas descrições do tabernáculo que YHWH mostra a Moisés 

no Sinai, com precisões técnicas e detalhes repetidos e reforçados em listas que, à primeira 

vista, pareceriam buscar ser exaustivamente completas72. Somando-se a esse primeiro parecer, 

temos que os caps. de 35-40 procuram chamar a atenção para o fato de que os israelitas 

seguiram à risca as diretivas divinas repetindo, às vezes palavra por palavra, como a Tenda e 

sua mobília foram confeccionadas conforme o modelo mostrado sobre o monte. Ao mesmo 

tempo, em ambas as perícopes, particulares são omitidos e devem ser inferidos. Alguns 

aspectos foram irremediavelmente perdidos. O provável é que, no período, eram considerados 

óbvios, mas não o são mais para nós73.  

Do contexto geral, temos que a Tenda foi projetada com três graus de santidade definidos 

pela própria disposição arquitetônica e suas rigorosas divisões: “חצר” (“Ḥatzer” “átrio”), a 

parte externa, “קֹדש” (“Qodeš” “santo ou santuário”) e “קֹדש הקדשים” (“Qodeš haQodašim” 

“Santo dos Santos”). O Santo dos Santos situava-se na parte dos fundos do santuário e era 

fechado ao acesso humano, com a exceção do sumo sacerdote, que, uma vez ao ano, entrava 

para realizar o rito de Yom Kippur
74. O mundo externo ao complexo consagrado da Tenda é 

área profana, na visão de P. Apenas H, posteriormente, conferirá certo grau de santidade à 

terra de Israel, especialmente escolhida por YHWH. Ainda mais santificada tornar-se-ia 

quando Israel se estabelecesse, com a presença divina em seu solo. No entanto, esse caráter 

era enfatizado quando H requeria um modo de vida santo para o povo75. A “Tenda” 

permanece a fonte de santidade, que ali se concentra e irradia a partir do Santo dos Santos. 

                                                                                                                                                                             
71 Cf. Ex 40, 18-33; apenas nesses 15 versículos que narram como ao final de toda obra de confecção Moisés 
levantou o tabernáculo é repetido seis vezes o refrão “conforme ordenou YHWH a Moisés”, isto é, em um de 
cada dois versículos e meio. 
72 P. ex., repetições sobre materiais a serem utilizados, suas cores ou acessórios de determinados objetos sacros. 
73 Qual o sistema de libações, como funcionariam o Urim e o Tummim, o que seria exatamente um efod, são 
algumas das questões que ficam sem resposta. Não é só com relação à descrição da Tenda e seu aparato que nos 
deparamos com tal fenômeno. Em Levítico, as pormenorizadas regras quanto aos procedimentos rituais também 
carecem de algumas informações importantes (como fica evidente no nosso estudo no tópico 1.3). P. ex., não é 
explicitado no texto o significado do uso do sal em determinadas ofertas ou a razão da proibição de queimar 
ofertas com fermento no altar.   
74 Cf. sobre Yom Kippur no tópico 1.3, pp. 110ss. 
75 Lê-se em Lv 20, 22-4.26: “Mas guardai a todos os meus estatutos e todos os meus decretos e praticai-os e 

não vos vomitará a terra à qual Eu vos conduzo para nela habitar. E não andareis nos práticas dos povos que 

Eu expulso de diante de vós, porque todas essas coisas praticaram, e manifestei-lhes minha repulsa. E Eu vos 

tenho dito: vós herdareis a terra deles e Eu a dou a vós a fim de herdá-la, terra onde mana leite e mel. Eu sou 

YHWH, vosso Deus, que vos separei dentre os povos. E sereis para mim santos porque Eu, YHWH, sou santo e 

vos separei dentre os povos para serdes meus.”. O capítulo 20 trata basicamente de pecados relacionados a 
condutas sexuais consideradas impróprias como incesto, homossexualidade ou bestialidade (também trata do 
desrespeito aos pais, práticas divinatórias ilegítimas em Israel, como a necromancia e a oferta sacrifical dos 
filhos a Moloc). O v. 25 sai um pouco de questões mais éticas ou comportamentais e recorda que Deus dividiu o 
mundo animal entre puros e impuros e que os israelitas devem saber distingui-los visando a uma vida pura. 



 40

O grau de santidade de cada área é demarcado visualmente, sendo que o próprio material 

utilizado na construção da Tenda e confecção de seu aparato reflete essa santidade. Dentro do 

santuário, p. ex., era usado apenas ouro, enquanto no átrio todos os objetos eram 

confeccionados com o bronze. Como veremos adiante, até mesmo a técnica ou o material dos 

fios na confecção dos tecidos sinalizará o grau de santidade correspondente ao local de 

pertença. O critério é o mesmo, a preciosidade do material ou a complexidade de sua 

produção. Quanto mais importante o objeto, mais caro e magnífico devia ser, ou seja, sua 

importância e santidade deviam ser perceptíveis ao olhar. Também devia ser visível que o 

valor e a santidade desses objetos diminuíam conforme se afastam do Santo dos Santos. 

A primeira descrição da Tenda (Ex 25-30), conforme ditada por YHWH no Monte Sinai, 

vai ser organizada ordenando todos os itens por seu grau de santidade, ou ainda seguindo um 

segundo critério, qual seja, a função do objeto. Contudo, o texto se inicia comandando Moisés 

a instar um apelo à comunidade para que contribua, doando o material necessário para a 

produção de todos os artefatos: desde o metal para os ganchos que penduravam os véus, 

passando pela madeira para a mobília do santuário até as pedras preciosas para as vestes do 

sumo sacerdote. Em Ex 36, 3ss, o narrador conta que o povo foi movido a contribuir a tal 

ponto que, a certo momento, Moisés viu-se obrigado a pedir que cessassem de levar as 

doações. O autor sacerdotal certamente desejava transmitir que o santuário fora desejado por 

todo o povo, mas não só isso, que este participou ativamente de seu estabelecimento. Nessa 

perspectiva, os sacerdotes apenas cumpriam sua parte, servindo na Morada divina. Esta era 

fruto do esforço e contribuição populares. O santuário, desta forma, era projetado por Deus, 

coordenado/fundado por Moisés, construído pelo povo e servido pelos sacerdotes.  

A arca76, o primeiro item citado e descrito em Ex 25, foi escolhida segundo os dois 

critérios: santidade e função. Da mesma forma que o restante da mobília do santuário, a arca 

                                                                                                                                                                             
Assim, enquanto H toma por já conhecida a lista de animais impuros de P, parece graduar seu grau de impureza, 
equivalendo-a à das ações descritas como “abominações” (P provavelmente tinha uma visão mais simples, 
apenas classificando o mundo natural entre o que é puro e o que não é, porém criado assim por Deus e 
desvinculado das ações humanas). O texto também nos diz que foram essas as razões pelas quais os povos que 
viviam na terra antes de Israel teriam sido expulsos dali (H, de certa forma, nega a luta da conquista, uma vez 
que a terra já havia “vomitado” seus habitantes...). Cf. também Ex 18, 23-9. Nesse trecho, é ainda mais clara a 
advertência de que, se Israel cometesse esses atos, também teria o mesmo fim dos outros povos.    
76 Menções à arca na Torá, fora de P: em J, Nm 10, 33-6 (aqui a arca ia à frente dos israelitas em sua 
peregrinação pelo deserto; em P, ela seguia, protegida, entre a segunda e a terceira tropas das tribos em marcha; 
cf. Nm 10, 1-28); em E, Nm 14, 44; e, em D, Dt 10, 1-8 (a arca na tradição deuteronomista é confeccionada de 
madeira de acácia, sem revestimento de ouro; ela também guarda as dez “Palavras”, enquanto em P guarda o 
“Testemunho”); 31, 25-6 (aqui o livro da aliança deve ser guardado pelos levitas ao lado da arca; mais uma 
prova que a arca de E não permanecia na Tenda do Encontro, uma vez que esta última não era guardada por 
levitas, mas, provavelmente em alguma tenda erguida para sua guarda e não mencionada por não ser considerada 
um lugar com alguma significação especial). 
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era feita de madeira de acácia, revestida de ouro77. Foram fundidas argolas para serem 

dispostas dos dois lados da arca, com o propósito de passarem varais, revestidos de ouro, 

possibilitando que fosse carregada, sem ser tocada, durante toda a jornada pelo deserto. 

Mesmo em material fora de P, a arca é tabu e não é permitido a ninguém tocá-la. Até um 

contato involuntário, instintivo e de boa vontade como é narrado em 2Sm 6, 6-9, quando um 

homem tenta amparar a arca que caía do carro de bois enquanto era transferida para 

Jerusalém, é penalizado com a morte instantânea (cf. também 1Sm 6, 19-20). Como veremos 

com mais detalhes, todos os objetos da Tenda, consagrados a YHWH, são interditos, de uma 

maneira ou outra, para os leigos. A arca também cumpria sua função como o objeto que era, 

 sendo realmente usada para guardar algo dentro. Diferente do que temos em ,(”aron’“) ”ארון“

E e D, em P a arca não guarda as duas tábuas com as “dez Palavras”, mas um “documento” 

denominado “עדות” (“‘edut”) “Testemunho”, não descrito ou definido no texto.  

O segundo objeto, a Kaporet
78, é geralmente associado à arca. O texto nos informa sua 

medida, como o faz com todos os objetos descritos, trazendo sua largura e comprimento, mas 

não sua altura. A omissão à altura não parece ser um acidente, mas, antes, pode-se deduzir 

que ela era uma lâmina ou uma placa. Das suas duas extremidades saíam querubins, que eram 

posicionados voltados um para o outro79. Suas asas estendiam-se para frente, na horizontal, 

encontrando-se no exato centro da placa80. Esta era feita de ouro puro batido, mas esse detalhe 

não a tornava mais preciosa do que a arca. O candelabro e a Kaporet são os únicos objetos da 

Tenda que seriam de ouro puro batido, juntamente com utensílios menores81. Contudo, a 

escolha pelo método de confecção, segundo Haran, é provavelmente prática e técnica, 

capacitando-os a moldarem formas mais delicadas, como é o caso da lâmina com os 

querubins, quando trabalhavam sem a madeira. Ainda segundo Haran, na antigüidade o valor 

                                                        
77 Como veremos, há uma única exceção e é o candelabro. 
78 Milgrom considera o termo intraduzível (MILGROM, 2004, p. 167) e é a conclusão a que também chegamos. 
De modo geral, aparece nas versões bíblicas como “propiciatório” e é traduzido por Chouraqui por 
“absolutório”.    
79 No Primeiro Templo, os querubins eram estátuas gigantes (10 côvados, ou aproximadamente 4,5 m de altura) 
de madeira revestida de ouro, que ladeavam a arca (1Rs 6, 23-9).     
80 O verbo utilizado é סכך “s.kh.kh”, ou seja, as asas “cobrem” a arca, mas não para protegê-la. Elas voltam-se 
para cima, não para a arca, pois seu propósito é sustentar o trono divino (não o assento, antes o trono como um 
todo; cf. Ez 1, 26). A tradição de que havia querubins acima da Kaporet e da arca é exclusiva de P. No Templo 
de Salomão, como visto, os querubins “estendiam” as asas do alto, “cobrindo” a arca, e não faziam parte da 
Kaporet. Haran cita a carruagem divina de Ezequiel como evidência de que a tradição dos querubins como 
sustentáculo do trono divino é independente da arca: “The decisive point, however, is that the prophet describes 

a throne of cherubim without the ark at all. If the ark and the cherubim had been one, he could have hardly 

parted them.” (HARAN, 1978, p. 250). Conclui-se, então, que P uniu as tradições da arca e dos querubins e 
projetou-as no passado peregrino de Israel como se fossem duas peças associadas. Assim, podiam ser mais 
facilmente carregadas, com a mesma dignidade e solenidade, até novamente serem dispostas no Santo dos Santos 
do pequeno tabernáculo, antes de cada nova etapa de sua jornada.     
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dos artigos seria determinado pela sua aparência externa e resultado final, não influindo tanto 

o fato de serem apenas revestidos de metal precioso (HARAN, 1978, p. 159). A Kaporet, no 

entanto, apesar de ser disposta sobre a arca, não era simplesmente a sua tampa ou cobertura. 

Três argumentos textuais podem ser evocados: primeiro, a arca e a Kaporet sempre aparecem 

listadas e descritas em separado, como objetos independentes; segundo, à descrição da 

Kaporet segue a orientação do que fazer com ela, ou seja, dispor acima da arca, mas, se ela 

fosse reconhecidamente uma tampa, não haveria necessidade de explicar onde colocá-la; e, 

terceiro, YHWH determina que aparecerá a Moisés em cima da Kaporet, entre os querubins; 

se ela fosse simplesmente a tampa da arca, seria mais lógico que a divindade informasse que 

apareceria sobre a arca e não sobre sua tampa. Além desses, podem-se citar outros dois 

argumentos ainda mais palpáveis. O primeiro é redacional, uma vez que P sempre usa o 

possessivo ao referir-se aos acessórios dos objetos sagrados, como, por exemplo, “a bacia e 

seu pedestal” ou “o candelabro e seus utensílios”. Assim seria de se esperar que, se a 

“Kaporet” fosse considerada parte ou acessório da arca, ela seria denominada “a Kaporet da 

arca”. O segundo argumento é filológico e tem a ver com a raiz de “Kaporet”, “לכפר”. 

Geralmente traduzida nas versões bíblicas por expiar, em árabe significa “cobrir”, podendo 

daí inferir-se que a Kaporet seria simplesmente a cobertura da arca. Apesar de essa analogia 

ter sido aceita por alguns estudiosos como Harrison (cf. HARRISON, pp. 60-1) e Chouraqui 

(que parece pretender que a Kaporet seja uma cobertura para os pecados de Israel; cf. 

CHOURAQUI, Nomes, p. 304), ela foi refutada com base no estudo do seu significado 

etimológico em acádio antigo, “limpar”, “esfregar até ficar limpo”. Porém, o mais importante 

é o resultado da análise de sua função nos textos bíblicos, que apontam sim para um duplo 

significado para כפר dentro do culto israelita, “limpar” ou “purificar” o santuário, e também 

“pagar resgate” pela vida de alguém82. A Kaporet, assim, não teria uma função de cobertura, 

ou mesmo expiatória. Uma hipótese é que ela seria expiada, “purificada”, no dia de Yom 

Kippur, das “iniqüidades” de Israel (Lv 16, 14-5; v. MILGROM, 1991, Leviticus, pp. 

1079ss). Nesse dia, o único dia do ano em que o sumo sacerdote tinha não apenas o acesso ao 

Santo dos Santos, mas também a obrigação de entrar nele, ele é orientado a cobrir a arca e a 

Kaporet com um véu formado por uma fumaça de incenso, a fim de que “não morra”. A 

                                                                                                                                                                             
81 Os utensílios pertencentes aos objetos, como jarras ou bacias, também são considerados santos (Nm 3, 31; 4, 
15). Eles são consagrados junto com toda a mobília e a Tenda. 
82 Sobre a função e significado cultual de “לכפר”, v. tópico 1.3. pp. 82ss, adiante, e o artigo de  SCHWARTZ, B. 
In: ANDERSON et al, pp. 34-66. Cf. ainda Op. Cit., p. 54, Nota 2, bem como os livros de WENHAM, 1979, p. 
59 e LEVINE. In the Presence of the Lord: a Study of Cult and Some Cultic Terms in Ancient Israel. 
Leiden: E. J. Brill, 1974, pp. 55ss, 123ss, para a refutação da analogia da Kapará bíblica com a raiz árabe, 
“cobrir”.   
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aproximação da Kaporet e da arca era assim proibida aos sacerdotes e mesmo ao sumo 

sacerdote era negado vê-las (Lv 16, 2.13)83.    

Para Haran, o Santo dos Santos é a sala do rei, mas não é a arca que constitui Seu trono84. 

Os querubins em cima da Kaporet é que teriam a função de sustentáculo do trono divino (1Sm 

4, 4; 2Sm 6, 2; 2Rs 19, 15; Is 37, 16; Sl 80, 2; 99, 1), enquanto a arca seria o escabelo de seus 

pés. O trono divino é parte importante da linguagem derivada do santuário e seu culto, não 

somente em P, mas em toda a Bíblia. Muitas vezes, o Templo em si é considerado o trono ou 

Seu escabelo (cf. Is 6; Jr 17, 12; 1Cr 28, 2; Lm 2, 1; Sl 132, 7). Vimos que os querubins estão 

virados um para o outro, no entanto, o texto nos dá mais uma informação: suas faces estão 

para baixo, em direção à arca, ou seja, não ousam olhar para cima85. O trono vazio, 

paradoxalmente, indica a Sua presença e, ao mesmo tempo, é um convite para que permaneça. 

Haran comenta: “Yahweh’s chief dwelling place is imagined to be in heaven, and there on 

high is his throne, supported by living cherubim. It is only as an image of those heavenly 

cherubim that the two carved cherubim are set up in the temple’s innermost shrine. ... Such 

duality in the way in which the deity is conceived is to be found throughout the ancient world, 

and is particularly evident in the realm of cult. In the nature of every god there is a cosmic 

element, yet he is believed to ‘dwell’ in his temple, or temples, and to be connected with the 

serviced offered therein
86

. ... Here, as in other spheres of spiritual life, the Old Testament 

makes use of set symbols handed down from pre-biblical mythological culture–throne, 

footstool, and everything else appertaining to the house of God–but within this set of symbols 

it postulates a God whose nature is essentially non-mythological.” (HARAN, 1978, p. 257) 

Milgrom, por sua vez, rejeita essa idéia, uma vez que, tendo por base um termo egípcio com a 

raiz semelhante, aventa a possibilidade de o termo conotar um “lugar onde repousam os pés”, 

ou seja, escabelo, concordando com a idéia de que o trono divino ficaria no céu, enquanto 

Seus pés repousariam no Santo dos Santos (MILGROM, 1991, Leviticus, p. 1014). A 

carruagem descrita por Ezequiel parece endossar tal opinião, uma vez que os querubins não 

são o trono, mas o suporte do trono “com aparência de uma pedra de safira” (Ez 1, 26). 

Independentemente da exata concepção da função dos querubins, P narra que era sobre a 

                                                        
83 Cf. detalhes sobre Yom Kippur e seu ritual no tópico 1.3. 
84 A arca não é denominada “כסא” (“trono”), mas “ארון” (“caixa”, “arca”), e é essa a sua função.  
85 Cf. HARAN, 1978, p. 153. Em Ez 1, 5.12.22-3, na carruagem divina, os querubins que sustentam o trono 
olham sempre para frente, nunca para cima. O comando da direção a ser tomada é transmitido pelo “espírito” 
que está nos querubins e nas rodas, não necessitando de nenhuma comunicação direta com a divindade. Eles são 
separados pela “רקיע” (“raqya’”), o firmamento que Deus estabelece no primeiro dia da criação em Gn 1. O 
microcosmo projetado na carruagem divina distingue, então, o mundo criado (inclusive os querubins) e a esfera 
divina.   
86 Aqui Haran cita o Sl 11, 4: “YHWH está no Seu santo Templo, o trono de YHWH está nos céus.”.  
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Kaporet que Deus se encontrava com Moisés para outorgar as Suas leis: “Virei a ti e falarei 

contigo, de cima da Kaporet que está entre os dois querubins, os quais estão sobre a arca do 

Testemunho, aquilo que ordenarei para os filhos de Israel.” (Ex 25, 22). E é dali que santifica 

Israel: “Serei revelado ali aos filhos de Israel e será santificado pela minha glória.” (29, 43; 

cf. também v. 42). Portanto, a expressão comum na linguagem sacerdotal, ao tratar do culto 

prestado, “� diante de YHWH”, não pode ser considerada uma abstração. A importância“ ”לפני ה

da Kaporet é, então, inegável. Ela é tão santa quanto a arca (ou mais87); ambas estão no Santo 

dos Santos, sendo que a santidade divina está concentrada sobre a Kaporet e não dentro da 

arca. Assim, a Kaporet ter sido mencionada depois da arca não indica um menor grau de 

importância ou santidade, mas que o critério da função teve de ser seguido aqui, uma vez que 

a arca é o suporte da Kaporet, sendo premissa para a orientação de onde dispô-la.  

Um véu denominado “88”פרכת (“Parokhet”) separava o Santo dos Santos89 do restante do 

santuário. Sua confecção era de lã azul, de maior valor, lã púrpura escarlate e carmesim 

misturadas com linho fino retorcido90. Essa determinação divina se dá não obstante a mistura 

de diferentes espécies de fios ser proibida em Lv 19, 19, dentro do próprio código sacerdotal. 

A resposta mais provável a essa questão, entretanto, aparece fora da fonte sacerdotal, mais 

precisamente em Deuteronômio: “Não semearás em tua vinha duas espécies de semente, para 

evitar que a vinha inteira se torne consagrada, tanto a semente que semeaste como o fruto da 

vinha. Não vestirás uma roupa mesclada de lã e linho.” (Dt 22, 9.11 – BJ). 

Conseqüentemente, o texto estaria afirmando que a mistura de fios diferentes consagra o 

próprio material e o produto final dessa mescla. Foi assim que Haran interpretou os textos, 

sugerindo que o resultado seria o de um tecido de qualidade superior, interdito às pessoas 

leigas (HARAN, 1978, pp. 160 e 212; cf. MILGROM, 2004, p. 82). Na verdade, como 

veremos, apenas as vestes sumo sacerdotais eram confeccionadas da mesma forma. Isso 

significa que apenas ao sumo sacerdote, enquanto oficiava, era liberado o uso desse tipo de 

                                                        
87 Haran, em nota, observa que a Kaporet não está enumerada entre os itens da Tenda ungidos e assim 
consagrados em Ex 30, 22-9; 40, 9-11; Lv 8, 10-11; Nm 7, 1. O autor aponta duas possibilidades: “This may just 

be a scribal oversight. However, the opposite may be true too – namely, that the anointing begins with the ark 

and applied downwards to the other items, whereas the kappōret is of even greater holiness than that which is 

symbolized in the anointing oil...” (HARAN, 1978, p. 177, Nota 4).  
88 A Parokhet não é citada logo após a Kaporet, mas sim depois dos artigos para construção e decoração do 
Tabernáculo, exatamente um momento antes das instruções divinas de onde pendurar a própria Parokhet, para 
guardar, atrás dela, a arca com a Kaporet. Portanto, é seguido o critério da função. 
89 Segundo Chouraqui, um verbo em acádio, com a mesma raiz “כ� ,significaria “fechar” (CHOURAQUI ,”פר
Nomes, p. 318). 
90 A cor azul era a mais difícil de se conseguir e, portanto, a mais cara, seguindo a púrpura (segundo Chouraqui, 
uma especialidade fenícia) e carmesim (a cor menos difícil de se obter). O fio ou os tecidos de linho fino (“שש” 
“šeš”), segundo Ez 27, 7 (cf. Gn 41, 42) seriam importados do Egito. O mesmo texto de Ezequiel refere-se ao 
azul e à púrpura escarlate como sendo importados das ilhas de Elisa. 



 45

tecido. Sua técnica de confecção também era estipulada, denominada “Ḥošev”91, e parece 

caracterizar-se por ser uma arte mais fina, elaborada e complexa. Ela, aparentemente, 

relaciona-se com a arte de figuras ou desenhos, como acontece com a Parokhet, onde eram 

bordados querubins. As colunas que a sustentavam eram revestidas de ouro, bem como os 

ganchos dos quais pendia.  As quatro bases que seguravam as colunas, porém, eram de prata. 

Esse fato parece indicar que o contato com o chão e, portanto, com o mundo exterior, requer 

que as bases, em qualquer área da Tenda, sejam de um material inferior àquele que se 

costumaria utilizar naquela determinada área. Também pode ser um indicativo da passagem 

entre uma área e outra, demonstrando a gradação descendente de santidade. Assim, o Santo 

dos Santos era fechado e seu acesso, até mesmo visual, era interdito. Conforme a Parokhet 

sinalizava, o grau de santidade que se concentrava ali era alto demais para que os seres 

humanos, mesmo consagrados, pudessem ter contato e não morressem. 

 

b) No Santuário 

O primeiro item citado entre os objetos do santuário, logo depois da Kaporet, é a mesa dos 

Pães da Presença, também de madeira de acácia revestida de ouro e carregada por varais. Ela 

tem seus próprios utensílios: taças, jarras, pratos, fôrmas92. Alguns deles são utilizados para a 

libação com o vinho. Não há, contudo, nenhuma especificação de como proceder essa libação. 

Não se pede para derramar o vinho, que, provavelmente, ficava em cima da mesa, servido (25, 

29-30). Sobre a mesa ficavam os Pães da Presença (“93”לחם פנים “Leḥem Panim”) em número 

de 12, representando as tribos, e permaneciam sempre diante da divindade.  

O candelabro (“מנורה” “Menorah”), como já vimos, era inteiro moldado de ouro puro 

batido e tinha 1,75m de altura por 1,05m de largura. Dele saíam seis braços de cada lado, com 

uma haste no meio. Haran cita Widengren94, cujo trabalho com arte oriental antiga demonstra 

que o desenho estilizado de árvores no mesmo formato é comum a todo Oriente Médio 

(HARAN, 1978, p. 153). A idéia de que o candelabro imitaria a forma de uma árvore é 

corroborada por seus próprios ornamentos: botões, flores e amêndoas (25, 31-2). O 

                                                        
91 A raiz do verbo “חשב” significa: “criar”, “inventar”, “planejar”. O dic. Schökel define como: “Q. Refere-se 

basicamente a uma atividade mental ... de pensamento, juízo ou desejo”. 
92 Essa relação depende da tradução para o Português de tais acessórios. Enquanto alguns termos são traduzidos 
com certa segurança e unanimidade entre as versões bíblicas, outros o são por tentativa.  
93 A expressão é mais conhecida como “Pão da Proposição”. Optamos aqui pela sugestão de Milgrom. “Pão da 
Presença” indica precisamente a sua presença e o comando divino de que estes estivessem perpetuamente “diante 
de YHWH” (cf. Ex 25, 30).     
94 WIDENGREN, G., The King and the Tree of Life in Ancient Near Eastern Religion. Uppsala: 
Lundequitska Bokhandeln, 1951. 
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candelabro ficava à direita do santuário, com a mesa defronte. Seus acessórios eram uma 

espevitadeira e um aparador, ambos de ouro. O candelabro era carregado através de uma barra 

 como acontecia com o restante ,(”badim“ ”בדים“) e não com os varais (Moṭ”; Nm 4, 10“ ”מוט“)

da mobília  

O altar de ouro ou do “incenso aromático”95, com cornos nos seus quatro cantos96, era 

disposto diante de YHWH no santuário. Porém, estranhamente, na primeira lista de Ex 25-30, 

ele está totalmente deslocado, aparecendo apenas no cap. 30, depois da descrição dos objetos 

do Santo dos Santos (cap. 25), do Tabernáculo (26), do átrio (27), das vestes sacerdotais (28) 

e da orientação para a investidura de Aarão e seus filhos (29)97. Algumas explicações foram 

levantadas. Knohl é um dos que defendem a sua procedência tardia, sendo uma interpolação 

de H. P, segundo o autor, não conheceria o altar do incenso, mas apenas o altar dos 

sacrifícios98. Todo o material de P - com a exceção de Lv 4, em que o altar de ouro tem lugar 

proeminente no rito - menciona um altar não especificado (cf. Lv 16, 18. 20), o que não 

ocorre no material mais tardio em que se distinguem nominalmente os dois altares99 (cf. 

detalhes em KNOHL, 1991, In: ANDERSON, G. et al, pp. 195-6). Entretanto, deve-se ter em 

mente que Lv 4 é certamente P, mesmo que posterior a outros materiais100. 

Knohl parece opor-se especificamente à teoria de Haran, que defende a antigüidade do rito 

com incenso por meio de altares e não apenas incensórios. Haran menciona evidências 

arqueológicas de altares de incenso descobertos fora e dentro de Israel. Pequenos demais para 

o sacrifício animal, esses altares tinham o mesmo formato daquele do Templo de Salomão 

citado em 1Rs 6, 20.22 e em 7, 48, junto com o candelabro e com a mesa. Porém, esses altares 

descobertos alhures não provariam que o rito prestado através deles faria parte do culto a 

YHWH. O código sacerdotal pede exclusividade do culto com incenso ao Templo e a 

legitimidade do seu uso aos sacerdotes (cf. Ex 30, 9 e Nm 16, e, mesmo fora da fonte 

sacerdotal, v. Dt 33, 10 e 1Sm 2, 28). Perante essa exigência de exclusividade sacerdotal, 

Haran acredita que esses altares estariam em plena contradição a P. Ao mesmo tempo, eles 

provam a antigüidade dos altares de incenso e, se não comprovam a teoria da origem antiga 

do altar de ouro no culto javista, também não afetam a teoria (HARAN, 1978, pp. 236-7). 

                                                        
 .”também chamado de “altar dos perfumes ,”מזבח קטרת הסמים“ 95
96 Sobre os cornos do altar, cf. p. 87, Nota 250, do tópico 1.3. 
97 Nas demais listas, que aparecem nos caps. 35-40, ele seguirá ordenadamente após o candelabro. Também em 
Nm 4 está entre os itens a serem carregados pelos cahatitas. 
98 Aqui o autor segue Wellhausen, Kuenen, entre outros, contra a argumentação de Haran. Contudo, Knohl 
rejeita a teoria da datação pós exílica de P, advogada por Wellhausen. 
99 Em Yoma 5, 5, ao tratar do Yom Kippur, os rabinos procuram frisar que o altar de ouro citado em Lv 16 é 
“aquele que está diante do Senhor” e não o altar dos sacrifícios.  
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Haran nota que o rito do incenso faz parte inseparável do culto interno do santuário, 

denominado Tamid
101, e não pode ser posterior à sua instituição. O candelabro, os pães da 

Presença e as vestes sumo sacerdotais, junto com o oferecimento do incenso, perfaziam um 

conjunto teológico cultual único, interdependente.  

P, na verdade, parece sempre distinguir entre o incenso que era ofertado no átrio, 

utilizando o incenso comum (“levonah”) por meio do turíbulo, e o sofisticado incenso 

aromático. Nele, o incenso comum, “puro”102, era misturado com especiarias, pela “arte de 

um perfumista”, em uma receita exclusiva para o uso no santuário103. Por outro lado, era 

terminantemente proibido o uso de incenso “estranho” “זרה” (“zarah”) no altar de ouro, ou 

seja, qualquer outro incenso que não o aromático. Para P, “zar”, “estranho”, não é estrangeiro, 

mas profano, leigo, que não faz parte do culto, aqui especificamente, do santuário (cf. Nm 17, 

5104). Com relação ao presente contexto, Haran resume: “... it simply denotes incense that is 

‘strange’ to this particular altar, i.e. that is ritually unfit to be placed upon it, since only the 

incense of sammîm is exclusively reserved for that purpose.” (HARAN, 1978, p. 243). Assim, 

para Haran, a única forma de se cultuar YHWH dentro do santuário é através do incenso 

aromático, que depende do altar de ouro. Sendo parte intrínseca do ritual Tamid realizado pelo 

sumo sacerdote, ele conclui: “The idea that it could exist independently of all these is entirely 

foreign to priestly thinking.” (Op. Cit., p. 245). 

Meyers concorda com a teoria de Haran, mas utiliza outro método de argumentação, que é 

tentar explicar esse deslocamento. Sua pergunta básica seria: por que os autores do capítulo 

30 (ou o editor do material de Êxodo 25-30), tendo a oportunidade de inseri-lo em um lugar 

mais adequado não o fizeram?105 Enquanto a ordem dos itens do complexo da Tenda em 25-

                                                                                                                                                                             
100 Cf. no tópico 1.3, pp. 87s. 
101 Veremos logo adiante. O rito do incenso é denominado “קטרת תמיד” (“Qeṭoret Tamid”). 
102 Segundo Haran, há um uso meticuloso dos adjetivos “טהור” (“ṭahor” “puro”) e “זך” (“zakh” “puro, virgem”) 
em P. O primeiro era usado para designar a feitura do incenso aromático (usado exclusivamente no santuário) e 
para metais, principalmente para o ouro, enquanto o segundo era usado em relação ao azeite de olivas e ao 
incenso (“לבנה” “levonah”), utilizado para salpicar os pães da presença e misturar com as especiarias do incenso 
aromático. Não se verifica essa exigência com relação aos materiais utilizados no átrio (HARAN, 1978, p. 164, 
Nota 30).  
103 Isso significa a sua proibição para uso profano e até mesmo para seu uso no átrio, por meio do turíbulo do 
sacerdote comum (apenas Aarão é mencionado ao tratar do incenso aromático, v. 30, 7-8). Em Ex 30, 37-8, 
lemos sobre a interdição para leigos: “E o incenso que farás, não fareis sua composição para vós: será coisa 

santa, para ti, a YHWH. A pessoa que fizer igual para cheirá-lo será cortado do meio de seus povos.”.  
104 “É um memorial para os filhos de Israel a fim de que não ofereça algum homem leigo, que não seja da 

descendência de Aarão. Ele (unicamente) queima incenso diante de YHWH e não aconteça como com Coré e 

sua comunidade, conforme lhe falou YHWH através de Moisés.” 
105 É Cassuto quem aponta a incongruência. Ele também chama a atenção para a questão de que a incorporação 
do culto do incenso, tido por alguns especialistas como uma “prática cultual pagã”, seria um fato ainda mais 
estranho durante o Segundo Templo. A afirmação de que esse seria um fenômeno cultual do Segundo Templo 
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30 segue o critério da santidade, as listas de 35-40, por sua vez, organizavam-se de acordo 

com considerações arquitetônicas e mesmo práticas. Haran mesmo foi quem mais 

diligentemente observou e detalhou a lógica por trás do texto e da disposição organizada pelos 

sacerdotes. Porém, a respeito do capítulo 30, Haran simplesmente recorreu a um repentino 

desacordo entre o estilo e a lógica de P e as exigências do “gosto clássico” moderno 

(HARAN, 1978, p. 228). É a essa posição que Meyers se oporá, buscando um explicação 

dentro da lógica até agora analisada em P, que seria a própria noção de gradação de santidade. 

Meyers baseia sua argumentação em duas vertentes. Primeiro, não há menção alguma de 

utensílios próprios ao altar de ouro. Mesmo em Números, quando são enumerados os objetos 

e utensílios a serem carregados (4, 9-12), não há referências a qualquer acessório seu. 

Contudo, tanto em Yom Kippur (Ex 30, 10) quanto no sacrifício de purificação pelo sumo 

sacerdote ou pela comunidade106, devia-se colocar sangue nos seus cornos. Mas, então, quais 

seriam os utensílios utilizados para tais procedimentos? Para Meyers, esses utensílios de 

bronze, com sangue, vinham do altar externo, e não eram exclusivos do altar de ouro e nem 

mesmo do santuário, como também não eram relacionados à sua função como altar de 

incenso, bem como não faziam parte do serviço diário “Tamid”, que acontecia ali. Esse 

processo levaria o altar de ouro a uma situação de ambigüidade dentro do culto. Outro ponto é 

exatamente a sua localização, pois, enquanto tem sua posição central, diante da arca e da 

Kaporet, também está situado diante das duas entradas, a do santuário e a do átrio. Essas 

portas, ao mesmo tempo que permitem o acesso ao sagrado, são canal para o mundo externo e 

para a impureza que de lá provém. Constituem, deste modo, o ponto de maior vulnerabilidade 

para o santuário, por onde transitam materiais entre os “dois mundos”, entre o profano e o 

sacro, como é o caso dos utensílios de bronze necessários para os rituais de expiação 

envolvendo o altar de ouro dentro do santuário. O altar configura, portanto, um motivo de 

“transgressão de fronteiras”. Por fim, “The connection of the golden incense altar with the 

three realms of sanctity of the tabernacle complex thus sets it apart from the golden 

appurtenances of the outer sanctum, or the middle zone, that were otherwise similar in 

conception and material. The text of Exodus 25-27 signifies an ordered sacred reality. As 

such, the text could not be disrupted by the presence of an object that functionally interrupted 

this order.” (MEYERS, C., 1996, In: FOX, p. 46; para detalhes da argumentação, v. pp. 33-

46). Mesmo que se prove que Ex 30, 1-10 é realmente uma inserção posterior, os argumentos 

                                                                                                                                                                             
também entra em choque com os achados arqueológicos (Cassuto, Commentary on the Book of Exodus, 390; 
citado por Meyers, C., 1996, In: FOX et al, p. 37).   
106 Cf. tópico 1.3, sobre os rituais sacrificais que ocorriam na Tenda. 
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e observações de Meyers devem ser considerados independentemente, por sua própria lógica e 

fundamentação dentro do pensamento de P e das evidências textuais. E de qualquer modo, o 

altar de ouro já faz parte do ritual sacrifical descrito em Lv 1-5, demonstrando sua 

importância e centralidade ainda no período de redação do material de P107.        

Todo o Tabernáculo, em seu contorno, era coberto por cortinas (26, 1) bordadas com 

querubins (técnica Ḥošev), tecidos com linho fino retorcido e lã azul, púrpura escarlate e 

carmesim. Embora os materiais sejam os mesmos da confecção da Parokhet, a ordem em que 

são citados é diversa. Aqui, o linho fino, menos valioso que a lã azul, aparece em primeiro 

lugar, indicando que, nas cortinas, ele passaria a ser o principal material da confecção. As 

cortinas são unidas, em conjuntos de cinco, por 50 colchetes de ouro e 50 laços azuis. 

Segundo Haran, “It may be said that just as the pārōket-veil, the most important of the 

fabrics, corresponds in its level of sanctity to the articles of furniture in the inner sanctum, so 

the tabernacle curtains may be taken as corresponding to the furniture of the outer sanctum.” 

(HARAN, 1978, p. 162). 

O Tabernáculo era construído a partir de pranchas de madeira, ou seja, “קרשים”, indicando 

que não eram finas como se fossem “108”לחות, termo geralmente traduzido por “tábuas”. Elas 

também eram revestidas de ouro, sem especificar se se trataria de ouro puro (“טהור”). Apenas a 

mobília é descrita como sendo de ouro puro, uma vez que era essencial para o culto e fonte de 

santidade. Já o tabernáculo servia para proteção e separação da própria mobília em seus graus 

de santidade. As pranchas eram desmontáveis, presas umas às outras por travessas revestidas 

de ouro, que passavam por argolas de ouro, enquanto fixas e emparelhadas por encaixes e 

suportes de prata. Também eram bastante pesadas, tendo de ser carregadas em carroças (Nm 

7, 8). Essa é outra evidência de que sua santidade dependia exclusivamente de sua função. 

Enquanto os demais objetos tinham santidade intrínseca, tendo de ser carregados por varais 

nos ombros dos levitas encarregados, o material para a montagem do Tabernáculo podia ser 

levado sem maiores honrarias109. Onze cortinas de pêlo de caprinos cobriam as pranchas (26, 

7) e impermeabilizavam e protegiam o tabernáculo. Dez delas eram unidas com laços (não se 

especifica que fossem azuis) e colchetes de bronze, sinalizando seu contato com o exterior. 

                                                        
107 Aqui termina a lista da mobília interna do santuário. Com exceção do candelabro, que já vimos como era 
ornamentado, todos os outros tinham uma decoração bastante simples: apenas uma bordadura na orla (“זר” 
“zer”). A mesa, exclusivamente, também tem um “enquadramento” decorativo, além da bordadura.  
108 P. ex., “as tábuas da aliança” eram “לחות”, obviamente feitas com madeira fina.  
109 Os cahatitas eram designados para carregar os objetos sagrados, enquanto os gersonitas eram encarregados de 
transportar os tecidos e as cordas, e os meraritas, as pranchas, bases, colunas, estacas e seus acessórios (cf. Nm 4, 
1-20). Os levitas eram submetidos a um ritual de purificação a fim de poderem atuar em suas duas funções 
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Como as pranchas fechavam o Tabernáculo a Oeste, Norte e Sul, deixando o lado Leste 

aberto, isto é, a entrada, a décima primeira cortina era dobrada servindo para cobrir a sua 

frente. Ainda mais duas coberturas, uma de pele de carneiro tingida de vermelho e outra de 

couro fino110 eram estendidas sobre o Tabernáculo, ajudando a protegê-lo e demonstrar sua 

santidade.  

O véu111 para entrada do Tabernáculo112 segue os mesmos materiais, na mesma ordem (o 

azul como principal elemento e o linho fino por último) que são usados na feitura da 

Parokhet.  Contudo, a técnica utilizada na sua confecção é denominada Roqem, que, pela 

análise dos contextos em que aparece, envolveria a tecelagem de tecidos com fios coloridos e 

variados, mas sem a arte de figuras ou com desenhos mais complexos. O véu da Tenda do 

Encontro é pendurado com ganchos e fixo em colunas, ambos de ouro, sinalizando seu 

contato com o santuário. No entanto, suas bases são de bronze (lembrando que as bases da 

Parokhet, que fica toda dentro do santuário, são de prata). Esse elemento indica 

apropriadamente que estamos indo em direção à área externa da Tenda, para o átrio. O 

santuário é interdito para leigos, enquanto o átrio, local de menor santidade, é aberto a 

todos113.  

 

c) No átrio 

O objeto mais sagrado na área externa era o altar de bronze ou altar da ‘Olah
114. Como o 

altar de ouro, ele tem cornos nos seus quatro ângulos. Seus utensílios eram basicamente uma 

grelha, em forma de “rede”, garfos, pás, bacias para as cinzas e para aspersão do sangue 

(todos de bronze). Argolas nos seus quatro cantos, como os demais objetos, serviam para 

passar os varais com os quais também os cahatitas carregavam-no. Ele devia ser oco, 

provavelmente para pesar menos e facilitar seu deslocamento115, até mesmo porque era 

                                                                                                                                                                             
básicas: a guarda da Tenda e a sua trasladação (cf. o rito em Nm 8. 6ss). O rito dos sacerdotes, no entanto, visava 
à purificação e à consagração (ou santificação; Ex 29, 44). 
110 Couro de “תחשים”. As sugestões de tradução em diversas versões bíblicas apontam, mas nem sempre, para 
algum animal marinho: golfinho (B.Av.), delfins (TEB), dugongos (Chouraqui), entre outros. Preferimos seguir a 
BJ, que traduz simplesmente por “couro fino”. Em Ez 16, 10, esse couro fino aparece como material utilizado 
para confecção de sapatos caros (cf. preciosidade do linho fino no mesmo v. 10 e no 13). 
“ ou véu. Algumas vezes a Parokhet é designada (”Masakh“) ”מסך“ 111 רכת המסךפ ” “Parokhet do véu” (cf., p. ex., 
Ex 35, 12), comprovando que a Parokhet é um véu com nome próprio. 
112 Sempre denominado “véu da Tenda do Encontro”, em contraste com o véu da entrada do complexo da Tenda, 
que é invariavelmente denominado “véu do átrio”. Isso demonstra como eram intercambiáveis os termos 
Tabernáculo e Tenda do Encontro. 
113 A todos, desde que em estado de pureza. Sobre o tabu do santuário com relação a leigos v. Nee 6, 11. 
114 Sacrifício traduzido em Português por “holocausto”. Era o sacrifício que diariamente abria e concluía as 
atividades da Tenda. Todos esses fatores (somando-se à própria denominação do altar com seu nome) podem 
indicar uma superioridade desse sacrifício diante dos demais (cf. tópico 1.3 sobre esse sacrifício).    
115 Provavelmente, colocavam-se terra e pedras para fixá-lo melhor quando estava em atividade. 
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razoavelmente grande, com altura de 1,57 m e largura e comprimento de 2,5 m por 2, 5, ou 

seja, era quadrado. A superfície, por conseguinte, era suficiente para queimar um animal 

inteiro. Isso também significa que o altar era muito grande e alto para que sacerdotes 

conseguissem trabalhar nele a partir do chão. Geralmente, infere-se que o problema era 

unicamente a dimensão da superfície que impossibilitaria a apropriada manipulação da vítima 

em cima do altar e que a altura, a priori, não seria um impedimento para o sacerdote dispor o 

sacrifício. Não obstante, tal afirmação não leva em conta um importante dado, o de que a 

altura média máxima de um homem adulto no período era de 1, 55m (ZEVIT, 1996, In: FOX 

et al, p. 55). Essa informação implica que a maioria dos sacerdotes era mais baixo do que o 

altar. Ex 20, 25.6, que instrui o israelita em como construir um altar legítimo a YHWH, 

prescreve: “Se me edificares um altar de pedra...” não “subirás o degrau do meu altar, para 

que não se descubra a tua nudez.”
116 (Ex 25a-6). A proibição de usar degraus aponta para a 

altura do altar e a necessidade de meios para subi-lo117 com os pedaços do animal, que era 

imolado no chão a fim de proceder o sacrifício, consubstanciado na queima. Essa lei do altar 

em Ex (24-6) tem sua abertura com a afirmação divina “Assim dirás (fala a Moisés) aos filhos 

de Israel: Vistes como vos falei do céu” (v. 22). Zevit faz notar um detalhe textual, que de 

outra maneira passaria despercebido, mas que aqui faz toda a diferença, qual seja, YHWH é 

um Deus que fala do céu.  Na antigüidade, altares altos eram erigidos para divindades 

celestes, enquanto altares baixos, perto do solo ou no solo, eram especificamente destinados a 

sacrifícios dedicados a deuses infernais. Zevit descreve os sacrifícios para deuses celestes (p. 

ex., do Olimpo): o animal era imolado para cima, queimado em altar alto, que se situasse em 

cima de montes ou montanhas. O ritual geralmente acontecia de dia e, de preferência, a carne 

devia ser comida antes de o sol se pôr. Já para deuses ctônicos (do Ades), os procedimentos 

eram, de modo geral, os seguintes: os animais eram imolados com a face para baixo, 

queimados no chão ou perto dele, às vezes em grutas ou lugares escuros e escondidos e à 

noite (Op. Cit., p. 57). Vemos a proibição de comer “sobre” o sangue em Lv 19, 26, isto é, é 

interdito oferecer a vítima sacrifical perto do solo, derramando ali o seu sangue, para, naquele 

                                                        
116 Não era comum usar uma peça de roupa debaixo da túnica que cobrisse a “nudez”, fazendo com que, 
eventualmente ao subir degraus, ela acidentalmente fosse “descoberta”. Os sacerdotes usavam um calção, por via 
das dúvidas. 
117 O rei Acaz estabelece um novo altar ainda durante o Primeiro Templo, sob influência de um altar de modelo 
fenício que tinha visto em viagem. O altar de bronze é afastado para o lado Norte em referência ao novo altar 
(2Rs 16, 14). Quando Ezequiel descreve o projeto de seu “novo templo”, o altar segue o modelo deste último, 
que usava degraus para subi-lo, comprovando sua plena aceitação e implicando que talvez a lei de Ex 20 tornara-
se obsoleta ainda durante o Templo de Salomão. De qualquer maneira, Ex 20 não era uma lei sacerdotal e sequer 
requeria a mediação sacerdotal para os procedimentos sacrificais, demonstrando sua antigüidade. Já o altar do 
Segundo Templo foi projetado com uma rampa, provavelmente procurando obedecer a essa lei, já que, nesse 
período, as leis de Êxodo já deviam estar compiladas e “semi” “canonizadas”. 
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local, comer dela. Em outras palavras, é proibido proceder o culto sacrifical de YHWH, Deus 

dos céus, de forma ilegítima, como se fosse dedicado a um deus ctônico118. Os sacrifícios aos 

deuses infernais não visavam ao culto, mas sim serviam para aplacá-los ou agradá-los em 

troca da reversão de algum mal ou, ainda, para fins divinatórios (Op. Cit., 58). Zevit conclui: 

“...for Exodus, a proper altar was a sufficient condition for legitimate sacrifice, whereas for 

P, it was a necessary, but insufficient one ... The thinking underlying Leviticus 17 is more 

patent. For the author of this chapter, what was at stake was more than a concept of deity; it 

was a theory of sacrifice. Here P asserted a theory in which the objectives of sacrifice were 

purification, expiation, and communion. These were readily obtainable for Israelites when 

(the power inherent in) sanctioned blood was presented properly by priests at a legitimated 

altar.” (Op. Cit., pp. 61-2). Esse altar, por excelência, é o altar de bronze situado diante da 

“entrada da Tenda do Encontro”, diante de YHWH.  

Entre o altar e a entrada do santuário ficava disposta uma bacia de bronze com água, 

sustentada por um pedestal de bronze. Aarão e seus filhos deviam lavar mãos e pés antes de 

adentrarem o santuário, ou mesmo antes de aproximarem-se do altar para o rito sacrifical. Não 

era uma simples regra, aparentemente “higiênica”, mas uma ordem que, caso não fosse 

seguida, acarretaria a morte do sacerdote (Ex 30, 20). Segundo Haran, esse procedimento não 

era parte do culto, nem tinha propósito ritual, mas era condição para ele. Desta forma seriam 

os aparatos de menor santidade no santuário. Para o autor, o fato de terem sido 

confeccionados a partir do metal dos espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada 

da Tenda, que não faziam parte da contribuição inicial para a sua construção, seria mais uma 

evidência dessa graduação inferior dentre a mobília do santuário.  

O acortinado do átrio, que demarcava o limite entre o mundo profano e o sagrado, era 

confeccionado de linho fino retorcido. A técnica de tecelagem utilizada para a sua produção 

teria sido a ‘Oreg, a mais simples das três técnicas vistas, caracterizando-se pelo trabalho com 

                                                        
118 Em 1Sm 14, 31b-37, encontramos o rei Saul procurando reverter essa ação ritual ilegítima, em que o povo, 
em guerra contra os filisteus, sacrifica animais para obter presságios: “O povo, completamente exausto, se atirou 

sobre os despojos. Lançou mão das ovelhas, bois e bezerros, os degolou no chão e comeu em cima do sangue. 

Contaram a Saul: “O povo, disseram, está pecando contra o Senhor, ao comer em cima do sangue!” Saul disse: 

“Sois uns traidores! Rolai até mim, logo, uma grande pedra!” Saul disse: “Espalhai-vos entre o povo e dizei: 

Traga-me cada um seu boi ou seu carneiro. Podeis degolá-los e comê-los aqui, sem pecar contra o Senhor, 

comendo em cima do sangue” (31b-34a - TEB). Saul, portanto, providenciando uma pedra alta, legitima o 
sacrifício a YHWH. Mas, mais que isso, nos vv. 36-37 sabemos que imediatamente ele procura um sacerdote 
para consultar a Deus por meio autorizado (ZEVIT, 1996, In: FOX et al, p. 58). Os vv. 34-5, mencionam que 
esses acontecimentos se deram à noite, mas deve ser considerada a questão da urgência da guerra que estava 
sendo travada. Os israelitas procuravam saber de Deus como proceder no dia seguinte a fim de saírem 
vencedores. Comumente, o culto a YHWH se dá durante o dia. As atividades do Templo se iniciavam de manhã 
cedo com os rituais Tamid, dentro do santuário, em conjunto com a ‘Olat Tamid, e eram encerradas “entre as 
tardes”, isto é, ao crepúsculo, da mesma forma.  
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apenas um tipo de fio e uma única cor. Suas estacas, pilares e bases eram de bronze, enquanto 

seus ganchos e vergas, de prata. A entrada do átrio era coberta por um véu azul, púrpura 

escarlate, carmesim e linho fino retorcido, tecido com a técnica Roqem. Milgrom acredita que 

a mesma feitura do véu de entrada da Tenda e do Tabernáculo indicaria o mesmo grau de 

santidade em toda a área do átrio, inclusive próxima ao altar. O altar seria interdito aos leigos 

apenas quanto à sua função ritual, nesse sentido, sim, exclusivo para o sacerdócio. Porém, há 

evidências de que havia, na realidade dois graus de santidade dentro do átrio: um até a altura 

do altar e outro do altar até a entrada do Tabernáculo. Haran defende que as repartições, na 

verdade, demarcam o mínimo de distância admitida para as pessoas não legitimadas ao 

contato com as coisas santas. Para ele, ao contrário, a mesma feitura dos dois véus indicaria 

que também o átrio é do domínio do sagrado, e, conseqüentemente, dos sacerdotes, sendo 

invariavelmente limitado para os leigos. Ele recorda que os levitas acampam ao redor do 

Tabernáculo, com exceção do lado Leste, a entrada da Tenda, que é guardado pelos sacerdotes 

e por Moisés (Nm 3, 38). Uma das funções exigidas ao sacerdote é “guardar seu sacerdócio” 

(cf., p. ex., Nm 18, 7), expressão que, de modo geral, é traduzida com a conotação de “oficiar 

como sacerdote”. Mas, na verdade, ela compreenderia, em primeiro lugar, vigiar se os limites 

dentro da Tenda estavam sendo obedecidos, depois, vestir-se com o paramento sacerdotal 

apropriado e, por fim, que  guardassem o acesso ao Santo dos Santos. Segundo Haran, “Only 

the priests, of course, can ensure that these prohibitions are respected.” (HARAN, 1978, P. 

183). O autor, por fim, depreende de tais disposições uma tendência sacerdotal a reservar para 

si a área do altar, enquanto certamente reconhece a necessidade de uma área menos santa “on 

whose existence as well the proper maintenance of cult depends.” (Op. Cit., p. 187) 119. Além 

disso, diferentemente do que acontece com o véu do santuário, os acessórios (ganchos, 

verga...) do véu do átrio são de prata e bronze e não de ouro e bronze. O mais significativo é a 

ausência do ouro, indicando seu contato com o mundo exterior e sua distância do santuário. 

Ao mesmo tempo, porém, esse véu, mais que qualquer outro aparato, sinaliza a entrada à 

esfera do sagrado.  

Haran classifica três tabus com relação ao santuário: o tabu da visão, da aproximação e do 

toque. O Santo dos Santos é tabu para todos os sacerdotes e seu acesso é limitado ao sumo 

                                                                                                                                                                             
 
119 Para toda a argumentação de Haran, v. HARAN, 1978, pp. 185-7). 2Cr 4, 9 designa o átrio interno do Templo 
de Salomão como “o átrio dos sacerdotes”. No Templo de Ezequiel são projetados dois átrios, um de menor 
santidade e outro onde estaria instalado o altar, reservado apenas para os sacerdotes (cf. 42, 13-4; 44, 3.11-4. 17-
9; 46, 21-4 e nosso estudo sobre os capítulos 40-48 de Ezequiel). Para a discussão de outros aspectos e a respeito 
da posição de Milgrom, v. tópico 1.3, p. 69, Nota 179. 
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sacerdote, uma vez ao ano, e seu contato visual é proibido120. A mobília do santuário só pode 

ser vista ou tocada pelos sacerdotes, visto que devidamente paramentados. Os cahatitas, por 

sua vez, tinham a permissão de aproximarem-se para carregá-la, sem poderem vê-la, desde 

que era coberta pelos sacerdotes antes da partida e trasladação (Nm 4, 5). Era permitido ver os 

objetos do átrio, mas provavelmente não se podia aproximar deles ou tocá-los. Eles também 

eram carregados pelos cahatitas, desde que cobertos. O altar de bronze é fonte de 

consagração121. É ele, p. ex., que consagra o sangue das vítimas ofertadas nos rituais 

sacrificais, essencial para o processo expiatório do santuário e do povo. Na verdade, o texto 

diz que todos os itens ungidos na Tenda com o óleo da consagração (inclusive o altar e a bacia 

de bronze) consagram “tudo o que tocam” (Ex 30, 26-9)122. 

Durante a peregrinação, cada objeto era identificado através de sua cobertura (cf. Nm 4, 

4ss). A arca era coberta com a própria Parokhet, que também ficava protegida com uma peça 

de couro fino e um tecido “todo” azul, conforme estipula o próprio texto. A especificação para 

que o tecido fosse “כליל”, “completamente”, “totalmente” azul, aparece apenas com relação à 

arca, à Kaporet e à Parokhet, sendo que os demais objetos do santuário eram carregados com 

tecidos simplesmente definidos como “de cor azul”. Os artefatos de bronze eram cobertos 

com tecido púrpura escarlate e alguns utensílios menores, mesmo sendo do santuário, com 

carmesim123. Aos sacerdotes (mais especificamente, Eleazar) cabia levar e proteger o incenso 

aromático e o óleo da unção (Nm 4, 16). Isso significa que os objetos, sua importância e seus 

respectivos níveis de santidade eram reconhecíveis apenas pelo olhar. Ao mesmo tempo, a 

visão dos objetos em si era totalmente interdita. Os próprios levitas morreriam caso tocassem 

nos objetos, segundo diz Nm 4, 15. Por isso, nesse mesmo versículo se enfatiza que cabia aos 

próprios sacerdotes a tarefa de cobri-los. A aproximação de leigos é expressamente proibida 

em Nm 8, 19. É, portanto, difícil imaginar que podiam aproximar-se do altar enquanto havia 

atividade ritual dentro do santuário. 

                                                        
120 Desde que ele estivesse revestido com a roupa reservada exclusivamente para a entrada no Santo dos Santos 
no Yom Kippur. Também não lhe era permitido ver os objetos sagrados, sendo obrigado a entrar fazendo uma 
nuvem de incenso que cobrisse a arca e a Kaporet. Cf. tópico 1.3 adiante, sobre Yom Kippur. 
121 Cf., em especial, Nm 16, 16.18; 17, 1-3.  
122 Milgrom explica o poder de consagração do altar (e do óleo da unção) durante a cerimônia de investidura e 
sagração dos sacerdotes: “That the anointing oil consecrated the priests and their clothing is obvious, such is the 

exclusive power of the anointing oil (Exod 30: 22-30). But how is it possible for the blood to possess 

consecratory power? ... Indeed, the very daubing of the priests with the blood of the ordination ram (vv. 23-24) 

is for expiation (see v. 23). How then can the same blood–of the ordination ram–suddenly have a consecratory 

role? The answer is provided by the text... as opposed to the daubing of the priests wherein the blood was 

applied directly from the animal to the priests, the aspersion of the priests must be done with blood taken from 

the altar. Thus in keeping with the basic Priestly rule ‘whatever touches the altar is sanctified’ (Exod 29:37b), as 

soon as the blood impinges upon the altar it partakes of its holiness and is then able to impart holiness to 

others.” (MILGROM, 2004, p. 86).  
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d) Os sacerdotes e seus paramentos 

Os sacerdotes, por sua vez, tinham acesso ao santuário e ao templo, sem correr risco do 

contato com o santo, não porque seriam imunes, mas porque eram ungidos e consagrados, 

“contraindo” dali sua “santidade”. Milgrom assim o define: “The implication of anointing as 

a sacred rite is that the anointed one receives divine sanction and that his person is 

inviolable.” (MILGROM, 2004, p. 81; cf. também HARAN, 1978, p.177). Essa imunidade 

também provinha do próprio exercício do culto na Tenda. Por exemplo, as pessoas leigas 

provavelmente também deviam manter certa distância dos sacerdotes, mas apenas enquanto 

estavam oficiando. Quando de sua investidura, os sacerdotes ficavam sete dias sem poder sair 

do santuário, evitando qualquer contato não só com as impurezas, mas com o mundo profano 

(Lv 8, 33; 21, 10-12). A exigência de estarem devidamente paramentados com as vestes 

consagradas enquanto oficiavam também é uma evidência de que os sacerdotes só eram 

imunes no exercício de sua função e revestidos com as roupas consagradas.  

As vestes (cap. 28) eram parte dos pertences sagrados da Tenda. Eram ungidas tanto 

quanto a própria Tenda, mobília e os sacerdotes124. Mas, assim como havia diferença de grau 

de santidade entre o santuário e o átrio na sua representação material, o mesmo acontecerá 

com as vestes do sumo sacerdote e as do sacerdote comum. O texto inicia descrevendo 

aquelas peças que serão exclusivas para a vestimenta do sumo sacerdote. O primeiro item 

listado é o efod
125, confeccionado com fios de ouro que se entrelaçavam, um a um, com o fio 

das lãs azul, escarlate e carmesim e o linho fino, isto é, um fio de ouro para cada fio de tecido 

(Ex 39, 3). O ouro, assim, prevalecia diante de qualquer outro material, e seria exatamente 

metade do todo. A técnica utilizada para sua confecção é Ḥošev, o que indica alguma arte de 

design no efod. Ele era preso à roupa com um cinto especial denominado “חשב האפוד” (“cinto 

do Efod”126 “Ḥešev ha’Efod”) e, em cima, a ombreiras por meio de correntes de ouro seguras 

em argolas fixas em ambas. Embora escrito detalhadamente, o efod tornou-se uma peça 

obscura para nós, sem mesmo uma função ou significado muito claros dentro do culto.  Nas 

ombreiras, o sumo sacerdote carregava duas pedras de ônix engastadas, uma de cada lado, 

com os nomes das 12 tribos gravados, sendo seis em cada uma. Segundo o texto, elas serviam 

como um “memorial diante de YHWH” (Ex 28, 9.11).  

                                                                                                                                                                             
123 A cobertura de couro fino era também requerida, conferindo uma proteção maior aos objetos sagrados. 
124 Cf. no tópico 1.3 adiante a sagração especial reservada ao sumo sacerdote. 
125 No material fora de P, o efod parece ser um objeto bastante diferente do que aparece em P (Jz 8, 27; 17, 5; 18, 
17ss; 1Sm 2, 28; 14, 3; 21, 10; 22, 18; 23, 9; 30, 7), que o limita à veste sumo sacerdotal. Ligado a atividades 
divinatórias, era usado para guardar o Urim e o Tummim. Porém P, restringindo-o ao uso do sumo sacerdote, 
com características bem diferentes, parece deixar transparecer o desejo de limitá-lo ao culto do santuário.   
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Preso ao efod estava o Peitoral127 do Julgamento (“חשן משפט” “Ḥošen Mišpaṭ”; 28, 15). Era 

quadrado (com um palmo de altura e de largura), confeccionado com a mesma técnica e 

materiais que o efod. A sua parte superior era fixa à ombreira com correntes de ouro e a parte 

de baixo prendia-se ao Ḥešev ha’Efod com uma fita azul. O texto prescreve, com certa ênfase, 

que fosse feito de modo que o peitoral não se desprendesse do efod.  Engastadas ao peitoral 

estavam 12 pedras preciosas de diferentes tipos (entre elas o diamante e a safira), novamente 

com os nomes das 12 tribos, sendo um em cada pedra128. Milgrom explica: “Because the high 

priest officiated in silence, the engravings on the stones spoke to God.” (MILGROM, 2004, p. 

83). O texto especifica que Aarão levará o “julgamento dos filhos de Israel sobre seu coração 

diante de YHWH para sempre”, também como memorial (28, 29-30). Isso porque, no 

peitoral, guardavam-se o Urim e Tummim
129. Sabemos do caráter divinatório do Urim e do 

Tummim, bem como da designação da peça como “Peitoral do Julgamento”. Quando o texto 

diz que Aarão levará o julgamento de Israel “sobre” o coração, centro das decisões e não das 

emoções no pensamento bíblico, está se referindo ao futuro de Israel que é, então, colocado 

diante de YHWH. O sumo sacerdote suplica, assim, em seu silêncio, que Deus guie e decida o 

destino de todo povo (através das pedras ônix) e de cada uma das tribos (através do peitoral).  

O “manto do efod” era vestido por baixo dessas peças e por cima da túnica básica. Ele é 

“todo” azul, obviamente tecido com a técnica ’Oreg, mais simples, com uma só cor e fio, bem 

como os tecidos que cobrem a mobília para a viagem. Segundo Haran, a lã não misturada é 

provavelmente neutra. Ao mesmo tempo que ela pode encobrir os objetos sagrados durante os 

momentos de peregrinação,  ela também pode ser vista pelos leigos. De maneira mais incisiva, 

o tecido “todo azul” que cobria a arca e a Kaporet, em seu alto grau de santidade, 

salvaguardava os levitas que se aproximavam para carregá-las. Assim, o manto do efod, todo 

em lã azul, seria uma barreira separando e protegendo Aarão dos acessórios santíssimos que 

carregava, o efod e o peitoral (HARAN, 1978, p. 180). Romãs confeccionadas de lã azul, 

escarlate e carmesim eram costuradas, alternadamente, com sinos de ouro. À entrada e à saída 

                                                                                                                                                                             
126 Chouraqui sugere “boldrié”. 
127 Peça usada comumente também pelos reis. 
128 Uma possível diferença entre as pedras de ônix das ombreiras e as pedras do peitoral, com relação aos nomes 
gravados, é que as pedras de ônix simbolizariam as 12 tribos unidas e, as do peitoral, cada uma das tribos 
independentemente. Assim, o sumo sacerdote buscaria atrair as bênçãos divinas para Israel como um todo, mas 
também para cada tribo em especial.  
129 O peitoral seria uma pochete oca? Não há nenhuma orientação no aspecto de como o Urim e o Tumim eram 
nele guardados. Sobre o Urim e o Tummim, v. Nm 27, 21; Dt 33, 8; 1Sm 23, 9-10; 28, 6. Com o exílio, perdeu-se 
o conhecimento de como usar o Urim e o Tummim (Esd 2, 63; Nee 7, 65) e, durante o período do Segundo 
Templo, aparentemente, terá sido uma prática totalmente abandonada devido a essa mesma falta de 
conhecimento. Cf. SCHWARTZ, D., 1979, pp. 16-20.  
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de Aarão, ele devia se fazer ouvir, caso contrário, ele morreria ao contato ilegítimo com o 

sagrado durante o ritual Tamid (28, 35)130.  

Na cabeça, Aarão leva um diadema, “ציץ” (“Tzitz”131), de ouro puro132, cuja função é 

expiar pelas oferendas dos israelitas. Uma inscrição dizia “Qodeš leYHWH”, 

“Santo/Consagrado a YHWH”, demonstrando a santidade dessas mesmas oferendas. As 

potenciais falhas de Israel no que concernia às ofertas eram, então, carregadas por Aarão 

“para sua aceitação diante de YHWH” (v. 38). Nas palavras de Milgrom (que traduz aqui o 

termo por “plate”133): “...any inadvertent impurity or imperfection in the offerings to the 

sanctuary would be expiate by the plate.” (MILGROM, 2004, p. 83). As peças descritas até 

aqui eram exclusivas do sumo sacerdote134. As vestes predominantemente de ouro eram 

certamente pesadas, por isso mesmo mais apropriadas ao ritual Tamid realizado no santuário 

e, por outro lado, totalmente inadequadas, também pela sua magnificência, ao rito sacrifical 

que acontecia no átrio135.  

As vestes básicas dos sacerdotes, usadas em comum tanto pelo sumo sacerdote como 

pelos demais sacerdotes, eram a túnica, uma cobertura para a cabeça, uma faixa para a cintura 

e calções. Contudo, nem mesmo nessas peças compartilhadas havia realmente uma igualdade. 

Em Ex 39, 27, diz-se que ambas as túnicas seriam confeccionadas de linho fino com a técnica 

’Oreg. Porém, em 28, 39, a instrução divina é que Moisés “ושבצת”, ou seja, “teça 

                                                        
130 V. mais adiante quando tratarmos do ritual Tamid. 
131 Os dicionários trazem unanimemente o sentido de “flor”. O ornamento parece também ser denominado “נזר” 
(“nezer”; v. 28, 36-8; 39, 30-1). “Nezer” definia o tipo de unção que o nazireu levava em sua cabeça. Existe a 
possibilidade que, originalmente, o “Nezer” dos nazireus fosse um diadema que servia para identificar sua 
consagração e, com o tempo, tenha caído em desuso, até mesmo pela questão de ser uma peça que passara a ser 
símbolo do sumo sacerdócio. Mesmo significando basicamente flor, parece claro que era um ornamento plano, 
pois trazia uma inscrição gravada. 
132 Haran levanta duas hipóteses para o ouro do efod e do peitoral não ser definido como “puro”, quais sejam, ele 
era em fio e entrelaçava-se a outros fios. (cf. HARAN, 1978, p. 169). 
133 O autor, por fim, acredita que “diadema” pode ser a melhor designação, principalmente por não haver 
certezas com relação à sua origem etimológica (e podemos acrescentar o mesmo quanto ao desconhecimento do 
desenvolvimento do termo, principalmente dentro do âmbito do culto). 
134 Embora seja uma descrição do sumo sacerdote aparamentado durante um rito de Yom Kippur no Segundo 
Templo, vale citar um trecho do livro do Sirácidas: “Como a estrela-d’alva brilha no meio das nuvens, como 

brilha a lua cheia, como brilha o sol radioso, assim resplandeceu ele no templo de Deus. (Ele era) como o arco-

íris fulgurando nas nuvens luminosas, como a flor da roseira em dia de primavera, e como o incenso que exala 

seu perfume nos dias de verão; como um fogo que lança centelhas, como o incenso que se queima no fogo; como 

um vaso de ouro maciço, adornado de pedrarias; como uma oliveira cujos rebentos crescem, e como um 

cipreste que se ergue para o alto. Assim aparecia ele quando se cobria com o manto de aparato, e revestia os 

ornatos de sua dignidade.” (Sir, 50, 6-11; B.Av.). 
135 Haran observa que, no Sirácidas 50, 11-15, o sumo sacerdote procede o rito sacrifical no altar de bronze com 
suas vestes magnificentes. Porém, o autor mesmo acredita que possa ser uma interpretação secundária da Torá 
no período do Segundo Templo (Op. Cit., p. 211), o que não era incomum. Há de se notar também que Lv 16, 
que prescreve o rito de Yom Kippur, pede que o sumo sacerdote esteja sozinho enquanto realiza esses ritos. No 
Sir, ele “recebia as partes (das vítimas) da mão dos sacerdotes”, e os seus irmãos sacerdotes “o rodeavam como 

uma coroa, como uma plantação de cedros no monte Líbano.” (cf. v. 13, B.Av.).  
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enxadrezada”136  a túnica de linho fino do sumo sacerdote, enquanto, com relação às túnicas 

dos sacerdotes, a ordem é “תעשה”, ou seja, as túnicas sacerdotais devem ser simplesmente 

“feitas” de linho fino. A faixa do sumo sacerdote é elaborada com técnica Roqem, ou seja, ela 

é colorida. Por outro lado, não há qualquer instrução específica quanto à faixa do sacerdote 

comum. O sumo sacerdote deve usar sobre a cabeça uma “מצנפת” (“mitznefet”), termo 

geralmente traduzido por turbante, peça também vestida pelos reis (“turbante real”, em Is 62, 

23 – trad. BJ; cf. também Ez 21, 31). O diadema era fixo à frente do turbante. Os sacerdotes 

comuns vestiam “מגבעות” (“Migba‘ot”), que pode ser traduzido por barrete, que provavelmente 

era de um tipo alto, já que a raiz “גבע” tem esse sentido. Ele também conferia dignidade e não 

era usado quotidianamente (cf. Is 3, 20; 61,3.10; Ez 24, 17 e HARAN, 1978, p. 170). O 

calção, que não era uma veste sagrada, confeccionado com linho comum (“בד” “bad”), era a 

única vestimenta realmente comum aos dois cargos137. Todavia, ao mesmo tempo, é uma peça 

obrigatória e não o vestir era motivo de morte para o sacerdote que ousasse aproximar-se das 

coisas santas ou oficiar sem ele (v. 43; cf. Ex 20, 26 e também Ez 44, 18). A omissão de outra 

peça do vestuário também aponta para a santidade do lugar, e trata-se aqui especificamente da 

ausência a qualquer referência a sapatos ou sandálias. Em Ex 3, 5, YHWH ordena a Moisés: 

“Não te aproximes daqui; tira as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é uma terra 

santa” (cf. também Js 5, 15-6). Por conseguinte, apesar de não haver qualquer orientação para 

que os sacerdotes oficiassem sem eles, a tradição com relação à terra sagrada e a própria falta 

de sua descrição no inventário e prescrição para usá-los já são o suficiente para mais que 

presumir que o ritual da Tenda era realizado com os pés descalços.    

Conclui-se, comparando-se os diferentes materiais usados nas diversas áreas da Tenda e 

nas vestes litúrgicas, que as do sumo sacerdote correspondiam aos materiais da Morada divina 

e as dos sacerdotes, aos do átrio. Isso provavelmente significa que as atividades rituais dos 

sacerdotes aconteciam junto ao átrio e ao altar de bronze, enquanto a vestimenta pesada e 

magnificente do sumo sacerdote era feita especialmente para o serviço interno do santuário. 

Essa distinção, porém, não é tão radical quanto se poderia inferir à primeira vista. Ambas são 

definidas pelo texto bíblico como vestes sagradas “para a glória e para o esplendor.”
138 (v. 

28, 2.40). Assim, as vestes sacerdotais e sumo sacerdotais são santas, bem como a Tenda e 

sua mobília, mas as do sumo sacerdote o são em maior grau, devido a seu propósito cultual 

                                                        
136 Cf. HARAN, 1978, p. 169, dic. Vozes e BDB. 
137 Segundo Milgrom, os calções aparecem apenas num apêndice ao inventário (vv. 42-3), que tem sua conclusão 
redacional no v. 41 (MILGROM, 2004, p.82). Mais uma evidência de que não eram considerados “santos”. 
138 Há outra possibilidade, a de que o sentido gramatical de “ל”, nesse contexto, conote uma adjetivação às vestes 
sacerdotais, denotando serem elas, então, vestes “de glória” e de “esplendor”.  
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elevado junto às coisas santas (a mesa, o candelabro e o altar de ouro no santuário). Para 

Haran, a santidade das vestes sacerdotais implicaria, como vimos, em um tabu no que se 

refere à aproximação ou ao contato entre leigos e sacerdotes enquanto estes estivessem 

aparamentados (HARAN, 1978, p. 177; cf. Nm 18, 4). Enfim, mais uma prova de que as 

roupas dentro da sociedade humana servem para identificar posições sociais e profissionais, 

refletir mudanças de função e conferir autoridade (cf. comentários sobre o papel da 

vestimenta dentro da sociedade humana e particularmente no culto israelita em Op, Cit., p. 

212 e WENHAM, 1979, p.138).  

No capítulo 29, YHWH dá a Moisés as instruções para a execução do rito que será 

narrado em Lv 8, a unção consecratória de Aarão e seus filhos139 (29, 44), em conjunto com a 

unção do santuário (30, 29.32-3). Para isso, sete dias de rituais de purificação e sagração 

seriam necessários, através dos sacrifícios requeridos pela divindade e a unção com o óleo 

sagrado. Como o incenso, o óleo era preparado a partir de uma receita exclusiva com 

determinados perfumes e especiarias puras. Da mesma maneira, a mistura exata dos seus 

ingredientes era interdita para uso profano fora da Tenda (30, 32-33). Embora ungidos com o 

mesmo óleo, a consagração do sumo sacerdote também era superior à do sacerdote: “The 

difference between the status of the high priest and that of the ordinary priest explains the 

difference in the consecratory rites. The ordinary priest was born a priest, a status that is 

inherited and requires no special sanctification. The high priest, however, requires a special 

inaugural rite to elevate him to this position.” (MILGROM, 2004, p. 82)140.  

 

e) Ritual Tamid 

Assim, os materiais utilizados nas vestes sumo sacerdotais equivalem àqueles do 

santuário, cujo serviço, na opinião de Haran, era exclusivo de Aarão (cf. Ex 29, 29): “This 

tallies with the fact that the rites which are performed within the tabernacle are exclusive 

prerogative of the high priest, and it is only when he is officiating there that he wears the 

garments of gold and wool-linen mixture...”
141 (HARAN, 1978, p. 181). O ritual que 

                                                        
139 No capítulo 31, 2ss é anunciada a convocação de Bezalel e Oholiav para a confecção da Tenda e sua mobília. 
Na ocasião, é prometida uma inspiração divina pelo Espírito que os capacitaria a criar e concluir a contento seu 
trabalho. O sacerdócio, porém, é de outra natureza. Essencialmente, ele é hereditário e não solicita uma vocação 
ou capacitação sobrenaturais a fim de ser exercido. Ele apenas é interditado no caso de defeito físico do 
sacerdote (Lv 21, 16ss).     
140 Para a descrição do rito do óleo, bem como de todo o rito de investidura dos sacerdotes v. tópico 1.3. 
141 Enquanto essa afirmação é correta em caso de santuários menores, como a própria Tenda, é improvável que 
essa regra tenha valido para o Segundo Templo, e talvez até mesmo para o Primeiro Templo. O Evangelho de 
Lucas narra como Zacarias, sacerdote e pai de João Batista, é designado por sorte para oferecer incenso no altar 
de ouro. O texto diz: “Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, 

coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer 
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acontecia dentro do santuário pode ser denominado “ritual Tamid”, embora parte dele 

ocorresse também no átrio, através do sacrifício da “‘Olat Tamid”
142. O termo Tamid tem 

duas conotações básicas: o ritual devia acontecer regularmente, diária ou semanalmente e com 

horário fixo – no primeiro horário da manhã e no crepúsculo143 -, bem como “perpetuamente”, 

assim como define a redação sacerdotal, “para todas as vossas gerações”144. Todavia, ao 

menos com relação ao culto, ele não conota continuidade145.  

Como vimos, o sumo sacerdote vestia roupas sagradas e se apresentava diante de YHWH 

com seus sinos, efod, peitoral e diadema, fazendo memorial para as 12 tribos e suas ofertas, 

visando a bênçãos, direção divina146 e aceitação do culto dos filhos de Israel que ali ocorria. 

Pela manhã, Aarão devia preparar as lâmpadas, mas não acendê-las, e queimar o incenso 

 no altar de ouro (Ex 30, 7-8a). Já ao crepúsculo, ele é instruído a mais uma vez (”קטרת תמיד“)

incensar o santuário, mas agora também devia acender as lâmpadas que haviam sido 

preparadas mais cedo para o “נר תמיד” (cf. Ex 30, 8b; Lv, 24, 3147). Em contraste com esses 

ritos diários, o rito dos Pães da Presença (“לחם תמיד”) era semanal (Lv 24, 5-8; Nm 4, 7). Os 12 

pães, colocados sobre a mesa de ouro junto com incenso, eram trocados todos os sábados. 

Quanto a esta última estipulação, Haran observa: “Presumably, the text does not imply that 

the high priest enters the tabernacle on the Sabbath for the specific purpose of laying out the 

loaves, but that, when he is already there in the morning or ‘at the twilight’ to perform his 

duties with regard to the inner incense and the lamps, he stays to set out the loaves too.” 

                                                                                                                                                                             
o perfume.” (Lc 1, 8-9). Existe sempre a possibilidade de Lucas, como estrangeiro, não ter o exato conhecimento 
do “uso entre os sacerdotes”, mas também é difícil imaginar que todo o serviço do imenso santuário fosse 
realizado apenas pelo sumo sacerdote. A Mishná em Tamid 3; v. 2 e Yoma 2, 4 contém a mesma informação 
(também com relação às lâmpadas; v. Tamid 3; B Yoma 33a). Haran comenta que Nahmanides, em seu 
comentário a Ex 30, 7, ficou perplexo com a contradição quanto à prerrogativa sumo sacerdotal estabelecida pela 
Torá e a afirmação contrastante da Mishná e buscou harmonizar os textos. Contudo, o mais provável é que 
reflitam dois momentos e necessidades diversos.  
142 Cf. Ex 29, 39 e tópico 1.3. Pela manhã, também uma Minḥah era oferecida (Nm 28, 4-5). 
143 Abertura e encerramento das atividades cotidianas do culto efetuado na Tenda. 
144 As leis no código sacerdotal, torot sacerdotais, são constituídas como práticas “perpétuas” (“לעולם”), muitas 
vezes acrescentando “para todas as vossas gerações” (entre numerosos exemplos que poderiam ser citados, v. 
Ex27, 21; às vezes a expressão também aparece independente).  
145 Apenas o “אש תמיד” era contínuo, mas prescrições adicionais vão auxiliar no entendimento dessa idéia (cf. 
tópico 1.3, p. 71 e Nota 189). 
146 Não há regras prescritas para a consulta do Urim e Tummim. Se formos seguir a lógica implícita em todo o 
material sacerdotal, provavelmente deveríamos inferir que um tempo adequado, dentro do andamento 
programado do rito, era requerido nas entrelinhas. Esta é a opinião de Haran: “Hence it is said that ‘Aaron shall 

bear the judgment [i.e. the judgment of the Urim; cf. Num 27:21] of the people of Israel upon his heart before 

the Lord regularly’, tāmîd (Exod 28:30), that is to say, at the regular times appointed for any rite of tāmîd. It 

would follow from our assumption that, according to P, the desire to know the divine will must wait for 

satisfaction until the proper times of the priest’s entry into the temple.” (HARAN, 1978, p. 214; cf. sobre a 
questão da visão radical a respeito da organização do culto como aparece em P, no tópico 1.3 adiante). 
147 Lv 24, 3 prescreve que a lâmpada fique acesa do anoitecer até de manhã. 1Sm 3, 3 conta que Samuel ouvira a 
voz de Deus em um momento em que “a lâmpada de Deus ainda não se apagara” (B.Av.). Fica muito claro, 
através dos dois textos, que as lâmpadas do candelabro não ficavam e nem deviam ficar “continuamente” acesas. 
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(HARAN, 1978, p. 210). Assim que retirados, eram comidos pelos sacerdotes, em lugar santo 

(v. 9). 

Era parte das obrigações do sumo sacerdote comparecer diante de YHWH com o diadema, 

as pedras de ônix das ombreiras em conjunto com as pedras preciosas do peitoral, e com os 

sinos do manto do efod “fazendo-se ouvir”. Haran aponta para o fato de essa ação de 

“apresentação” do sumo sacerdote perante a divindade também acontecer “regularmente”, 

podendo ser também incluída como mais um ritual Tamid. Assim, todos os sentidos eram 

evocados e recordavam as várias necessidades humanas: o incenso evocando o olfato; os sinos 

a audição; os 12 pães chamando a atenção para a necessidade de alimento das 12 tribos, e o 

vinho, da bebida e do fruto; a luz evocando a visão; sendo que o diadema atrairia a atenção 

para as oferendas ao mesmo tempo em que buscava expiar por suas possíveis falhas, 

enquanto, em conjunto com as pedras, eram memorial às tribos e a seu destino. Enfim, era um 

ritual completo que visava a obter graças espirituais e materiais para Israel. Esse rito perfazia 

uma unidade, sendo realizado simultaneamente, pela mesma pessoa em um mesmo horário. 

Não havia, como vimos anteriormente ao tratar do rito com o incenso, como quebrar seu 

encadeamento e significado ou isolar seus componentes. Por outro lado, também é um indício 

de que nada podia falhar dentro do que estava estabelecido; até mesmo cada peça da veste 

sumo sacerdotal fazia parte, tinha um propósito e era indispensável dentro do todo (Op. Cit., 

pp. 216-8). É bastante óbvio, assim, que o rito interno não era sequer visto pela 

comunidade148. Importava, antes, que fosse integralmente cumprido, a seu tempo, por um 

sumo sacerdote devidamente paramentado149, para que, enfim, “fossem aceitos” e agraciados 

por YHWH em todas as suas necessidades.   

É evidente em todos os aspectos, e até por sua própria denominação, o caráter de morada 

da Tenda do Encontro. Ela tinha não apenas uma sala do trono, mas também uma rotina, 

refeições150, servos para servirem o Senhor da “casa”151, o salão real com iluminação, a mesa 

                                                        
148 Há certa ironia, certamente não premeditada, na colocação de Chouraqui de que o tabernáculo era projetado 
para ser visto de dentro, o que não deixa de ser verdade (CHOURAQUI, Nomes, p. 311). Pelo Evangelho de 
Lucas pode-se inferir que, pelo menos durante o Segundo Templo, as pessoas que estavam no Templo, no 
horário do rito, de certa forma “participavam” esperando a saída do sacerdote à entrada do santuário (Lc 1, 10). 
As fontes não P eventualmente mencionam objetos ou o serviço que ocorria dentro dos santuários, mas sempre 
como observadores externos (cf. 1Sm 2, 28; 3, 3; 21, 1-7). 
149 Assim, por motivos óbvios, o ritual Tamid que ocorria no santuário com todo seu simbolismo (diadema, 
pedras etc.), como organizado por P, não poderia ser realizado por sacerdotes comuns, que não tinham 
autorização para usar a vestimenta sumo sacerdotal. Vale, então, perguntar: o ritual já estaria totalmente 
descaracterizado no Segundo Templo ou as fontes estão realmente enganadas? 
150 V. em Jr 52, 34, a designação da refeição diária servida ao rei como “ארחת תמיד” (“’Aruhat Tamid” “refeição 
Tamid”, ou seja, “regular”).  
151 Já vimos o sentido do verbo “לרשת”, “servir”, como o termo utilizado para definir o culto que ocorria na 
Tenda. 
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do banquete e toda a sua mobília. O uso de incenso era comum na casa dos ricos, bem como a 

presença de pátios (“חצר”, que, sendo associado ao culto, é traduzido por “átrio”)152. Nas 

palavras de Haran, o que tornava os ritos ali algo único a P não era “their performance as 

such, but their fusion into a single whole with a symbolical and ideological unity.” (HARAN, 

1978, p. 224). A presença divina era assim assegurada por um culto completo, que não 

admitia falhas ou brechas. A própria existência de Israel e seu destino eram entregues 

“regularmente” e “perpetuamente” (“תמיד”) “diante de YHWH”, entronizado entre os 

querubins.  

Como vimos anteriormente, as obras da Tenda são narradas em Ex 35-39, mas com um 

enfoque arquitetural e organizacional153. Diferente dos caps. 30-5, nos quais baseamos nosso 

estudo, o trabalho inicia-se pela Tenda e não pelos objetos mais sagrados. Bezalel e seu 

ajudante, com os mais hábeis do povo, confeccionaram todos os itens sob inspiração divina, 

segundo a orientação dada por Moisés. O texto enfatiza incansavelmente que os israelitas 

“fizeram como Deus ordenara a Moisés”. A própria escolha de praticamente repetir as 

descrições de 30-5, quase palavra por palavra, salienta o cumprimento integral da vontade 

divina (cf. o detalhe de 25, 39 e 37, 24). A Tenda construída é mesmo aquela planejada por 

Deus, sob todos os aspectos. No capítulo 40, Moisés levanta a Tenda e organiza tudo. A 

Morada está, enfim, preparada para a vinda do Seu Habitante e a “Glória de YHWH encheu o 

Tabernáculo” (40, 34-5). Ao “concentrar-se” sobre a Kaporet
154, Ele chama Moisés. A este 

cabe transmitir as leis que a partir de então lhe serão confiadas e que possibilitarão a morada 

divina entre os homens, assim como está narrado em Levítico. 

                                                        
152 Cf. em Haran a analogia com o culto aos deuses no Oriente Médio. A base é a mesma, providenciar uma casa 
terrena e a manutenção, através do serviço regular de refeições e sacrifícios, da presença dos deuses nesses 
locais. Assim, uma idéia pré-bíblica é mantida em P, mas transformada dentro do seu conceito monoteísta de 
divindade e santidade (HARAN, 1978, pp. 222-6). Mas talvez seja ir muito além das evidências afirmar com 
Haran que “To them they are simply a traditional form of cult, a conventional cloak, not the direct expression of 

a mythic idea.” (Op. Cit., p. 226). Enquanto é verdade que a Tenda e seu culto não são expressão “de uma idéia 
mítica”, não há como inferir que fosse um “disfarce”, “dissimulação” ou uma “encenação”. Se simbolismos e 
práticas ganharam um novo sentido, isso não significa que se perdeu a crença na presença divina entre o povo, o 
grande propósito do plano para Israel depois do êxodo, ou na eficácia do culto. Haran mesmo menciona a 
presença divina sobre os querubins ou o perigo do contato ilegítimo com o santo como fatos reais e tangíveis 
para P. Mesmo que os sacerdotes não acreditassem realmente estar alimentando a divindade ou que ela 
necessitasse de alimento humano para viver, eles acreditavam ser responsáveis por um culto que efetivava uma 
relação concreta com YHWH, presente entre eles, a fim de honrar apropriadamente esse Deus e atrair Seus 
benefícios a Seu povo. Todo nosso estudo aponta para um esforço consciente e ardoroso para guardar tais 
tradições, as quais, com sucesso, foram mantidas vivas talvez por mais de mil anos, e não pode ser visto como 
fruto do simples propósito de conservar, transmitir e cumprir um culto vazio. Na verdade, ele foi interrompido 
apenas como prática e não como pensamento religioso e teológico, e somente por razões externas e imperativas e 
não por um desgaste interno do seu conteúdo, como símbolo de fé ou como praxis.     
153 O texto basicamente copia os caps. 30-5, mas é mais sucinto não trazendo qualquer explicação ou instrução 
com relação ao rito ou função dos objetos. O texto começa por advertir que nenhuma obra deve ser realizada 
durante o sábado, mesmo tratando-se do tabernáculo divino.   
154 No Talmud, é descrito como um “צימצום” (“tzimtzum” “redução”, “restrição”, “contração”) sobre a Kaporet. 
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1.3) O Pensamento Sacerdotal por trás do Sistema Sacrifical em Lv e Nm 

 

É bastante perceptível na Torá que a divisão de alguns de seus livros é técnica, já que, ao 

analisar-se o texto, fica clara a conclusão de que ela não segue o critério literário155. Uma 

questão bastante prática, o espaço físico do rolo onde um documento seria escrito, 

determinava, muitas vezes, o tamanho do livro. Por exemplo, o livro de Levítico é certamente 

a continuação da história sacerdotal que se encontra no livro do Êxodo, assim como entre o 

final de Levítico e Números 1ss, não há qualquer interrupção no fluxo narrativo. A divisão 

desses livros provavelmente seguiu a lógica dos escribas que se viram obrigados, devido à 

dimensão do rolo, a escolher o ponto mais adequado para interromper a narrativa visando a 

minimizar o prejuízo à fluidez do texto. Dessa forma, Êxodo conclui com o fim das obras da 

montagem do tabernáculo e com a vinda da glória de YHWH para habitar no Santo dos 

Santos. Contudo, falta ali a descrição do culto a ser realizado no santuário. Com isso, a maior 

parte do material sobre organização do culto ficou, então, circunscrita a Levítico. 

Literariamente, Levítico é continuidade, mais especificamente, de Êxodo 40, 35. O livro, na 

realidade, tem uma abertura enigmática, com um verbo sem sujeito: “E chamou a Moisés...” 

(Lv 1, 1a). A chave para desvendá-la está, é claro, em Êxodo. Assim que Moisés termina de 

organizar o santuário, a nuvem, símbolo da presença divina, cobre a Tenda do Encontro e a 

glória de YHWH enche todo o Tabernáculo. Por essa razão, nos diz o v. 35, Moisés não podia 

adentrar a tenda. E é nesse contexto que se pode entender que foi YHWH que “precisou” 

chamar Moisés a fim de que esse pudesse, finalmente, entrar no santuário para ter ali sua 

primeira entrevista com Deus156, cuja presença “materializar-se-ia” sobre a Kaporet, “entre os 

dois querubins” 157. Dessa forma, depois de estabelecido o culto, Números se inicia com as 

regras para o acampamento e a viagem pelo deserto, a qual acabará tornando-se uma 

peregrinação de 40 anos até a entrada na terra prometida158.  

                                                        
155 Deuteronômio é um livro que, sem dúvida, perfaz um material aparte, e foi simplesmente “anexado” 
praticamente sem nenhum retoque do redator final aos livros que formam o Pentateuco.  
156 Wenham parece não ter percebido a direta associação literária entre Ex 40, 35 e Lv 1,1. Para explicar a 
“inusual” abertura de Levítico, o autor recorre à importância e à solenidade do acontecimento por vir, ou seja, a 
revelação do culto de YHWH. Não que se esteja negando a grandeza desse momento, mas para essa questão em 
especial, a explicação gramatical e literária é a que responde mais satisfatoriamente.       
157 Daí decorre a conclusão que Ex 40, 36-38 é uma inserção posterior. Ela, de certa forma, antecede a narrativa 
contida em Números – enfatizando, pelo tema comum, o elo entre os três livros – e descreve como Deus guiava a 
jornada dos israelitas pelo deserto a partir da Tenda do Encontro, sinalizando paradas e partidas através do 
movimento da nuvem, que, quando estacionada, permanecia sobre a tenda.     
158 Finalmente, Israel levantará acampamento para partir dos arredores do Monte Sinai. A revelação divina não 
se dará mais no Monte. Agora, há um novo ponto de encontro com o divino, a Tenda do Encontro, que 
acompanhará Israel durante todo o trajeto. É perceptível que a preocupação central do escrito sacerdotal nos 
primeiros capítulos do livro de Números relaciona-se exatamente com a mudança constante de um local para 
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Certamente, Levítico não foi escrito como um documento legal, mas sim como uma 

narrativa que conta a história de como foram outorgadas as leis do culto. Como vimos, 

Levítico é parte da história da fundação de Israel como foi vista por P/(H). Ela dá 

continuidade à narrativa do êxodo e do encontro com Deus no Sinai, expondo as normas do 

culto, informação vital para sua realização durante a jornada que, em breve, começaria a ser 

empreendida. Nas palavras de Wenham: “Though at first glance the book looks like an 

accumulation of laws, the impression is inaccurate. Leviticus is really part of the great history 

of Israel’s journey from Egypt to the promised land. The law-giving was one of the most 

important events in this story.” (WENHAM, 1979, p. 50). Na realidade, avaliando a partir da 

perspectiva da ideologia sacerdotal, os capítulos 25-30 e 35-40 do Êxodo e mais o livro de 

Levítico perfazem o ponto alto e o objetivo último dessa história. Ou seja, o centro da 

ideologia de P é a morada permanente de Deus no meio de Israel, fonte de todas as bênçãos e 

da própria existência da nação que nascia. Com a transmissão do modelo do Tabernáculo em 

Ex 25-30, sua construção em Ex 35-40 e as regras específicas para o culto, de modo geral 

concentradas em Levítico159, a história sacerdotal conta qual foi o meio físico pelo qual Deus 

se fazia presente e o método para assegurar sua permanência ali, vivendo entre eles. É no 

Tabernáculo que Deus se encontra com Moisés e transmite a Israel, por sua mediação, as 

regras cultuais e éticas que permitiriam Sua morada permanente no mundo.        

                                                                                                                                                                             
outro, o que envolvia o desmantelamento, carregamento e nova armação do Tabernáculo. Israel – e de modo 
especial a tribo levita e sacerdotal – é organizado de modo a proteger o Tabernáculo e viver, em todos os 
sentidos, ao redor dele e para ele. 
159 Algumas regras cultuais e ritos são enunciados e descritos em Números, mas, de qualquer maneira, são 
propiciados pelos atos fundadores narrados em Êxodo e Levítico. A Tenda do Encontro, como vimos 
anteriormente, é o meio através do qual a revelação do Sinai pode realizar-se sempre que necessário em meio à 
peregrinação do povo, trazendo a outorga divina de novas leis que responderiam a novas questões. Entretanto, 
teriam de ser feitas análises caso a caso para tentar explicar porque algumas leis teriam sido conferidas por Deus 
no Monte Sinai e outras, depois, durante a jornada pelo deserto. Alguns podem ser, simplesmente, materiais mais 
tardios. Milgrom acredita que esse é o caso do ritual expiatório da vaca vermelha (Nm 19), no formato que 
chegou até nós. Segundo o próprio Milgrom, o procedimento descrito traz vestígios de um rito antigo de 
exorcismo das forças demoníacas da morte para aqueles que tiveram contato com um cadáver. Porém, dentro da 
ideologia monoteísta de P, o rito teria sido desmistificado a ponto de equiparar o contato com a morte, temido 
em todo o mundo antigo, a uma impureza “natural”, como é o caso da menstruação. Ambas as impurezas 
requeriam o mesmo tempo para sua purificação (sete dias) e não exigiam o isolamento do indivíduo fora do 
acampamento (vale ressaltar, no entanto, que os procedimentos para efetivar tal purificação são completamente 
diversos em cada caso). Milgrom conclui: “Because of these changes, the ritual of the red cow, as presently 

constituted in Numbers 19, is relatively later than the rituals for the severe impurities of Leviticus 12-15, which 

betray more primitive traces; and that, in the long run, is perhaps what accounts for its insertion in Numbers 

rather than in Leviticus.” (Milgrom, 2004, p. 39; v., porém, sua argumentação desde a pág. 33). Por outro lado, 
temos um texto como Nm 5, 2, que ordena a expulsão imediata de todos os impuros por contato com os mortos, 
com mais dois outros casos de impureza (pessoas com fluxo genital e com determinada doença de pele). Para 
Milgrom, o mandamento reflete um estágio anterior ao de Nm 19, evidenciando com mais clareza o medo 
“obsessivo” de que as forças da morte podiam ser “transmitidas” do morto a pessoas que dele se tivessem 
aproximado. Contudo, fica a questão de porque esse material teria sido inserido em Números, antes e 
desvinculado do ritual da vaca vermelha. Aliás, todo o capítulo 5 parece estar fora de contexto.         
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Assim, a questão essencial que o livro pretende responder é como servir a YHWH, o Deus 

que se lhes dera a conhecer ao resgatá-los da servidão do Egito. Era urgente aprender o modo 

correto de fazê-lo e o livro do Levítico acredita ensinar o método em seus pormenores e com 

precisão. Antes da consagração do santuário e sagração dos sacerdotes em Lv 8, a base para o 

funcionamento de todo o rito litúrgico a ser ministrado na Tenda do Encontro é dada em Lv 1-

7. Para o grande dia da investidura sacerdotal e da inauguração do santuário, a cerimônia 

envolvia todos os sacrifícios descritos nesses primeiros capítulos, e assim, Moisés e Aarão já 

tinham o conhecimento de como deviam proceder e o que precisavam fazer a fim de que Deus 

aceitasse o culto dos filhos de Israel.       

Por sua vez, os sacrifícios realizados pelos sacerdotes na Tenda do Encontro são o centro 

do seu serviço. Wenham chega a afirmar que “Sacrifice was at the heart of OT worship” 

(WENHAM, 1979, p. 51). Toda a Tenda do Encontro seria confeccionada e organizada 

objetivando efetuar adequadamente o culto sacrificial. No mundo antigo, os templos existiam 

e funcionavam exclusivamente visando à efetivação de tais procedimentos, que tinham 

significados profundos e eram vistos como o meio privilegiado e mais seguro de aproximar-se 

do divino. Mesmo os rituais realizados fora dos templos, independentes de um sacerdócio 

profissional, são baseados na ideologia sacrificial. Altares160, estelas, “bamot”161, entre outros, 

eram usados como meio para as pessoas comuns efetuarem seus sacrifícios. Em Israel, os 

sacerdotes transmitiram-nos um manual bastante completo com o nome e descrição, ordenada 

e detalhada, dos rituais sacrificais. O texto é organizado de forma didática, auxiliando a sua 

memorização por parte dos sacerdotes. De modo geral, eles são denominados “קרבן” 

(“Qorban”), o qual constitui a “oferta/oferenda” que será “apresentada”, por meio do 

sacerdote, à divindade162. Ela, ao mesmo tempo, apresenta o ofertante e o aproxima 

legitimamente de seu Deus163.  

                                                        
160 Segundo Haran, existem altares sem templo, mas não templos sem altares (Haran, 1978, p. 16). A única 
função do altar é proporcionar a base para a consumação do sacrifício. É o equivalente divino da mesa de 
refeição, onde o ofertante serve e queima a comida que naquele momento consagra à divindade.   
  .”de modo geral, traduzido para o Português como “lugares altos ,”במות“ 161
162 Da raiz “קרב”: Qal: aproximar-se. Pi’el: trazer para perto, fazer chegar; apresentar... Hi: trazer, trazer para 
perto; apresentar, oferecer; fazer chegar... (dic. Vozes). Qorban é o termo Hebraico mais abrangente usado para 
se referir aos rituais sacrificais. Com relação às línguas ocidentais, Willi-Plein bem observa que o termo geral 
“sacrifício” é, de certa maneira, forçado em um texto em que cada tipo de ritual (de “Qorban”) tem sua 
nomenclatura própria e carrega consigo uma série de conteúdos conceituais específicos (Willi-Plein, 2001, pp. 
25-6).       
163 Milgrom comenta sobre o mecanismo e efeito nos indivíduos gerado pelo sistema sacrifical: “In essence, the 

system of sacrifice provided a metaphor, a method, for the Israelites to reach God, responding to the deep 

psychological, emotional, and religious needs of the people. Indeed, this is the meaning of the Hebrew word for 

‘sacrifice’; it comes from a verb meaning ‘to bring near’. Thus a sacrifice is that kind of an offering that enables 

us to approach God. The word ‘sacrifice’ comes from Latin word meaning ‘to make sacred’. The quintessential 
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a) Qorban ‘Olah (Lv 1) 

O primeiro tipo de “Qorban”, oferta, a ser definido por Deus é o “קרבן עולה” (“Qorban 

‘Olah”), logo após o chamado divino vindo de dentro da Tenda do Encontro. Não há nenhum 

preâmbulo ou explicação. A definição não é conceitual, mas, antes, relacionada à práxis. Na 

verdade, isso demonstra que os nomes das oferendas já eram conhecidos, bem como seu 

significado religioso, pois o texto principia coordenando como proceder com a oferta da 

‘Olah. As instruções comandadas pela divindade não são apresentadas em forma de diálogo 

entre YHWH e Moisés, mas exclusivamente de discurso divino a um Moisés que apenas 

escuta. O narrador faz a abertura do livro dando o contexto – Moisés é convidado por Deus a 

entrar na Tenda - e, a partir do v. 2, é Deus quem legisla ordenações que devem ser 

transmitidas, palavra por palavra, para todo Israel e, eventualmente, somente para Aarão e 

seus filhos. Os três primeiros tipos de sacrifício descritos podem ser classificados como 

voluntários164. Contudo, a verdade é que eles são “voluntários” até certo ponto. Durante as 

peregrinações anuais e obrigatórias deviam ser apresentados, em quase todas as festas, esses 

três tipos de oferta, sendo inaceitável, para o pensamento bíblico, comparecer diante de Deus 

de mãos vazias165. De todo modo, a condição de voluntariedade refere-se ao leigo, a quem são 

dirigidos os cinco primeiros capítulos sobre sacrifício em Levítico. No Tabernáculo/Templo, 

era obrigação diária dos sacerdotes oferecer a YHWH a “עולת תמיד” (“Olat Tamid” – “Olah 

regular” ou “perpétua”)166. Entre os sacrifícios, a ‘Olah é a oferta, acompanhada da 

Minḥah
167, que era realizada diariamente e em horários fixos, como todos os rituais “tamid”, 

de manhã cedo e ao crepúsculo168.  

O termo “עולה”, geralmente traduzido para o Português como “holocausto”169, vem da raiz 

 cujo verbo significa, basicamente, subir, ascender, erguer170. O termo remete à ação ,”עלה“

                                                                                                                                                                             
act of sacrifice is the transference of property from the common to the sacred realm, so making it a gift for 

God.” (MILGROM, 2004, p. 17). 
164 O código abre com “אדם כיא” (“’Adam Ki’ - “se a pessoa...”; v. 2). כיא, traduzido pela conjunção condicional 
“se”, caracteriza a oferta “Olah” como ação voluntária. “אדם” não deve ser entendido como “homem”, no sentido 
de que só o sexo masculino poderia participar das ofertas. É bom lembrar que, na narrativa sacerdotal da criação, 
Deus criou “אדם” a sua imagem e semelhança , “זכר ונקבה ברא אותם” (“macho e fêmea os criou”; Gn 1, 27). Sendo 
assim, pelo menos dentro do pensamento e do uso terminológico sacerdotal, “אדם” é “ser humano”, podendo ser 
homem ou mulher. O conceito seria um pouco diferente na narrativa J da criação (Gn 2), em que o homem é 
denominado “אדם”, em contraste com a mulher “חוה” (Ḥawah, ou seja, Eva). 
165 Cf. Lv 23 sobre as festas de peregrinação. A exceção a essa regra geral é o Yom Kippur, que, de qualquer 
modo, não é festa de peregrinação.   
166 Sobre os rituais “tamid”, v. tópico 1.2 acima. 
167 V. próximo item. 
168 Provavelmente, primeiro e último deveres dos sacerdotes, abrindo e concluindo as atividades diárias do 
santuário, simultaneamente com os rituais “tamid” oficiados pelo sumo sacerdote dentro do Tabernáculo. 
169 Em inglês, geralmente traduzido por “burnt offering”. 
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concreta da ascensão da fumaça da queima da vítima. A ‘Olah constitui o único sacrifício 

israelita em que a vítima é totalmente queimada. Enquanto ela “desaparece” do altar, ela sobe 

como fumaça ao céu. É um fenômeno visível aos olhos do ofertante, que presume, com 

esperança, que isso seja um sinal da aceitação divina de sua oferta. Contudo, essa aceitação 

acontece apenas sob determinadas condições previstas no código. A oferta tinha de ser do 

rebanho de gado, quer fosse bovino (1, 2) ou caprino (1, 10), dependendo, provavelmente, das 

posses do ofertante. Posteriormente, para possibilitar o acesso da população mais pobre ao 

ritual, abriu-se uma exceção para a oferta de pássaros, duas rolas ou dois pombinhos (1, 14) 

171. Percebemos assim, que, como em Êxodo com relação aos objetos sagrados, aqui também 

os sacerdotes ordenam as ofertas principiando com a de maior valor e prosseguindo 

progressivamente para aquelas de menor valor.  

Outras especificações determinavam que o animal devesse ser macho, sem defeito172. O 

animal macho era, certamente, mais valioso do que a fêmea173. Por exemplo, para a ‘Olah e o 

sacrifício de reparação - procedimento prescrito para expiação de pecados mais graves - 

apenas animais machos eram aceitos. Já com relação ao sacrifício de purificação, enquanto os 

chefes dos clãs patriarcais deviam oferecer bodes, às pessoas comuns cabia a oferta de 

cabras174. O valor intrínseco da oferta é fator de suma importância para a sua aceitação. Não é 

por acaso que a lei especifica que os animais ofertados fossem trazidos do rebanho do 

                                                                                                                                                                             
170 Poder-se-ia traduzir por “aquilo que ascende/sobe”; Milgrom: “that which ascends” (Milgrom, 1991, 
Leviticus,  p. 172). 
171 Provavelmente as opções entre os dois animais não se deve à liberdade de escolha, mas às estações de 
migração de cada pássaro; cf. CHOURAQUI, Ele Clama, p. 29. 
172 O que seria exatamente um animal defeituoso é descrito em detalhes em Lv 22, 21ss. Também o sacerdote, 
para oficiar, não podia ter qualquer defeito físico – Lv 21, 17. O profeta Malaquias, durante o período do II 
Templo, acusará os sacerdotes de receberem animais defeituosos para serem sacrificados: “Se eu sou senhor, 

onde está meu temor? Disse Yahweh dos Exércitos a vós, os sacerdotes que desprezais o meu Nome. Mas vós 

dizeis: Em que desprezamos o teu Nome? ... Quando trazeis um animal cego para sacrificar, isto não é mal? 

Quando trazeis um animal coxo ou doente, isto não é mal? Oferece-os ao teu governador, acaso ficará contente 

com isso, ou receber-te-á amigavelmente? ... Não tenho prazer algum em vós, disse Iahweh dos Exércitos, e não 

me agrada a oferenda de vossas mãos. ...Maldito o embusteiro que tem em seu rebanho um animal macho, mas 

consagra e me sacrifica um animal defeituoso. Pois eu sou um grande rei, disse Iahweh dos Exércitos...” (BJ; 
Mal 1, 6b.8.10b.14ab). Mais uma vez fica claro que o culto imita o serviço prestado a um rei (ver tópico anterior 
sobre o Tabernáculo), e é esse serviço que Deus aqui está reivindicando para si. Assim, o animal defeituoso não 
é digno de uma mesa real e não é aceito pela divindade, tornando o culto vão. O ofertante é incriminado por 
atrever-se a levar uma oferta desqualificada: porém, o sacerdote parece carregar maior culpa, sendo o 
responsável por inspecionar e vetar, antes do abate, um animal impróprio.    
173 Lv 27 trata das consagrações voluntárias feitas ao Templo de pessoas, animais, casas e campos, que eram 
avaliados e calculados pelo que seria seu equivalente em siclos do santuário. Os vv. de 2 a 8 estipulam o valor 
das pessoas, por idade e gênero, sendo o valor da mulher sempre mais baixo. Quanto aos animais, o texto é 
bastante genérico, determinando que o sacerdote faria uma avaliação geral, inclusive atentando para defeitos que 
fizessem seu valor cair (vv. 9-13; mesmo animais impuros ou defeituosos podiam ser consagrados, sempre 
considerando que,  obviamente, não eram passíveis de serem sacrificados; de qualquer modo, a consagração do 
animal não visava a um futuro sacrifício dele, mesmo entre os puros, que apenas passavam a fazer parte dos bens 
do santuário).        
174 Todos esses diferentes tipos de sacrifício são estudados particularmente adiante. 
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ofertante175. Caça e animais selvagens eram interditados pela lei de serem sacrificados a Deus, 

visto que não custavam nada ao ofertante176. Em 2Sm 24, 24, Davi diz: “...não quero oferecer 

a Iahweh meu Deus holocaustos que não me custem nada.” (BJ; cf. Ex 23, 15). O sacrifício 

configura-se, assim, metaforicamente, numa oferta de parte de si mesmo a Deus, através de 

um bem próprio.  

O ofertante é orientado a entregar sua oferta “à entrada da Tenda do Encontro”177, o que 

significa que não lhe era permitido aproximar-se do limiar da porta do santuário178 ou que 

tivesse acesso restrito ao átrio, evitando uma aproximação perigosa do altar179. Em seguida, 

devia impor uma de suas mãos sobre a cabeça do animal, pressionando180. Não é acidental a 

ênfase no aspecto de que apenas uma mão é colocada sobre o animal. Algumas hipóteses 

foram levantadas para explicar o fato, sendo que as mais convincentes seriam as de que o 

gesto conotaria transferência, seja dos pecados para o animal ou da propriedade do ofertante 

para YHWH, ou ainda, que fosse um sinal da pertença do animal ao indivíduo que o oferta. A 

questão torna-se premente principalmente diante de textos como Lv 16, 21 e 24, 14, em que as 

                                                        
175 Com certeza, durante o período do Segundo Templo, as aves eram adquiridas de comerciantes dentro do 
próprio complexo do Templo, na área que era conhecida como a área dos gentios, onde também tinham 
permissão de permanecer homens e mulheres em estado de impureza (com exceção a pessoas com determinadas 
doenças de pele ou com gonorréia). De qualquer modo, é claro aqui que a ave tinha de estar viva e inteira. 
176 Na realidade, a maior parte dos animais selvagens é tida por impura. Essa regra valia para animais puros não 
pertencentes ao ofertante. 
177 A “entrada da Tenda do Encontro” (“פתח אהל מועד”) não é a porta do complexo da Tenda, entre o átrio e o 
mundo externo – a qual é sempre denominada “entrada do átrio” – , mas sim é a porta do santuário, a qual em 
alguns poucos exemplos é chamada, mais especificamente, “entrada do Tabernáculo” (cf. Ex 35,15; 40, 5.28; 
textos de prova que demonstram que a “entrada da Tenda do Encontro” é a entrada do santuário, v. Ex 26, 36; 
29, 4.11.32.42; 36, 37; 38, 8; 39, 38; 40, 12; Nm 4, 25-6; para passagens que unem os dois termos “entrada do 
Tabernáculo da Tenda do Encontro”, cf. Ex 40, 6.29). Agora, como evidências textuais de que o contexto de “à 
entrada da Tenda do Encontro” conotaria ficar no limiar da porta, mas para o lado de fora, teríamos Dt 22, 21; 
2Sm 11, 9; Gn 19, 11. Em Dt, a mulher suspeita de não ter casado virgem, e sem maneiras para provar o 
contrário, é levada “à entrada da casa de seu pai”, e ali apedrejada. Para tal, ela só poderia estar do limiar para 
fora da porta da casa. Em 2Sm, Urias dorme com os servos de Davi à “entrada da casa do rei”, certamente do 
lado de fora. Em Gn, homens de Sodoma estão à porta de Ló e tentam invadir sua casa. “Entrada da Tenda do 
Encontro” poderia indicar, no entanto, todo o corredor desde a porta do átrio até a entrada do Tabernáculo. A 
mesma feitura e o uso de material idêntico nos dois véus de entrada de ambas as portas poderia demonstrar que o 
grau de santidade seria igual por toda área do átrio, aliás, como já vimos anteriormente, um grau menor que o do 
santuário. Assim, poderia haver a possibilidade de que as pessoas em estado de pureza tivessem acesso “quase” 
irrestrito a ele (cf. as notas: 24 e 25 a seguir). 
178 Se havia a possibilidade de levar a oferta diante do véu de entrada do santuário, provavelmente uma distância 
era guardada para evitar invasões ou incidentes. Como vimos anteriormente, sacerdotes e levitas deviam guardar 
rigorosamente suas determinadas áreas de controle (v. tópico 1.2, p. 53s).  
179 Cf. pp. 57ss, do tópico anterior. Vale relembrar que o altar de bronze é sempre tratado como objeto 
santíssimo, carregado pelos cahatitas junto com os outros itens do Santo (Nm 4.13-14). Também era coberto 
pelos sacerdotes para não ser tocado, mesmo pelos levitas, “e não toquem nas coisas santas e morram” (Nm 4, 
15). Milgrom cita o sítio arqueológico do templo de Arad que, na área que seria identificada com o átrio, 
apresenta um degrau separando dois patamares, sendo que, no mais alto, pode-se reconhecer os restos de um 
altar. Essa evidência arqueológica poderia sugerir que, no átrio, havia a divisão de uma área mais santa, restrita 
aos sacerdotes ao redor do altar, e uma área de “entrada”, onde pessoas comuns tinham permissão de circular e 
apresentar suas ofertas (v. argumentação sobre o assunto em MILGROM, 1991, Leviticus, pp. 147-8). Mais 
detalhes são dados logo adiante.     
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pessoas são descritas impondo suas duas mãos. O contexto do primeiro caso é a confissão dos 

pecados proferida pelo sumo sacerdote enquanto impõe as duas mãos sobre a cabeça do bode 

expiatório no Dia das Expiações. No segundo caso, o texto relata o apedrejamento de um 

blasfemo. Todos os que escutaram a blasfêmia deviam impor suas mãos sobre o culpado. Os 

dois casos são claramente de transferência da culpa ou dos pecados para alguém carregá-los, 

quer fosse o bode expiatório ou aquele homem que colocara a comunidade em perigo, 

fazendo-a cúmplice de uma afronta a Deus. De qualquer modo, o gesto com as duas mãos, 

antes de mais nada, teria um significado de transferência. Conseqüentemente, a explicação da 

transferência, não é adequada para o caso da ‘Olah (certamente, extensiva à “explicação” da 

transferência do animal para a divindade) que requer a imposição de uma mão. A hipótese que 

mais se encaixaria, portanto, com o pensamento sacerdotal dentro da lógica do sistema 

sacrifical é a do gesto como sinal da pertença do animal ao ofertante, a quem são endereçados 

os benefícios e bênçãos resultantes da aceitação do sacrifício181. Era provavelmente nesse 

momento, embora o texto não mencione qualquer palavra a ser dita ou pronunciada durante 

todo o ritual, que o ofertante contava ao sacerdote o motivo pelo qual estava ali e que tipo de 

sacrifício gostaria de apresentar, explicando a razão de sua oferta a fim de que o sacerdote 

pudesse orientá-lo182. Esses procedimentos precediam o ritual que aconteceria sobre o altar. 

No entanto, essas bem podiam ser as únicas palavras trocadas entre sacerdote e ofertante neste 

lugar que Kaufmann denominou o “santuário do silêncio”183.    

                                                                                                                                                                             
180 O verbo “סמך” carrega a conotação de empregar pressão sobre algo, e não de simplesmente tocar. 
181 Outros fatores a serem estudados corroborarão essa posição, mas antes mesmo disso, pode-se conferir no 
tópico anterior as formas rituais utilizadas pelos sacerdotes a fim de atrair a lembrança e as bênçãos divinas 
sobre o povo, p.63ss. 
182 Basta lembrar que diferentes ofertas podiam abranger as mesmas espécies animais – p. ex., novilhos podiam 
ser ofertados na ‘Olah e no sacrifício de comunhão – para perceber a necessidade de informar antecipadamente 
que tipo de sacrifício pretendia-se executar e a razão para tal. Certamente, em muitos casos, a pessoa era 
instruída, na mesma hora em que chegava com sua oferta, sobre o procedimento apropriado à sua situação. A 
instrução e transmissão das leis cultuais era um dos deveres do sacerdote. Levítico exorta os sacerdotes: “Para 

distinguirdes entre o santo e entre o profano e entre o impuro e entre o puro e para que ensinem à Casa de 

Israel todas as leis que lhes falou YHWH pela mão de Moisés.” (Lv 10, 10-11). A distinção do puro e do 
impuro, do sacro e do profano, era parte fundamental do culto. Também era obrigação dos sacerdotes instruírem 
a população nesse sentido. A crítica mais recorrente dos profetas aos sacerdotes é exatamente falhar nesse 
quesito (até mesmo o sacerdote-profeta Ezequiel faz essa mesma crítica; cf. cap. 2, p. 148, Nota 129).  
183 Existem apenas especulações com relação a essa questão. Na verdade, isso é tudo que o texto nos permite 
entrever ao não mencionar ou prescrever qualquer momento de oração ou diálogo entre sacerdotes ou entre 
ofertantes e sacerdotes. Podemos relacionar alguns casos em que se vislumbra algum discurso falado durante o 
ato cultual ou dentro da Tenda do Encontro: Lv 9, 22-3, primeiro Aarão abençoa o povo (v. 22) e, no v. 23, o 
abençoa novamente, agora juntamente com Moisés, logo após a conclusão do culto de inauguração da Tenda do 
Encontro; Lv 16, 21, quando o sumo sacerdote confessa as iniqüidades de Israel sobre a cabeça do bode 
expiatório; Nm 5, 19-20 prescreve a conjuração contra a suspeita de adultério e, Nm 6, 23, que prescreve a 
bênção sacerdotal sem especificar o momento em que o sumo sacerdote devia proferi-la. Wenham acredita que 
preces eram parte do culto, bem como o canto de salmos (cita Salmos culto-sacrificais que mencionam a ‘Olah 
nominalmente e que poderiam, eventualmente, ser entoados durante o ritual, como p.ex., Sl 20, 4; 40, 7; 50, 8; 
51, 18.21; 66, 13.15; WENHAM, 1979, p. 53). A certo ponto o autor define Lv 1 como “extrato de um livro de 
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A descrição segue com os procedimentos de degola, esfolamento184, corte em pedaços e 

lavagem de entranhas e patas185. Mas a quem cabiam tais tarefas? Certamente elas não faziam 

parte do culto, ou seja, não eram reconhecidas como atos rituais, prescindindo, nesse 

momento, da ajuda do sacerdote. Realmente, o texto parece indicar que era o ofertante quem 

as realizava, participando, portanto, ativamente do sacrifício186. Por outro lado, também seria 

bastante natural que os sacerdotes o fizessem. Diariamente eles queimavam a ‘Olat Tamid e, 

com certeza, tinham a habilidade advinda da experiência cotidiana187. Se realmente eram os 

                                                                                                                                                                             
orações do qual  as orações teriam sido omitidas”! Segue sua argumentação: “This chapter of Leviticus is like an 

extract from a prayer book from which the prayers have been omitted, leaving just the rubrics, i.e., the 

instructions for the conduct of the service. It is in the prayers that the purpose of a ritual becomes clear; by 

themselves rubrics tend to be ambiguous.” (Op. Cit., p. 55). Essa última afirmação parece não levar em conta 
que, para os antigos, o ritual sacrifical poderia significar a própria materialização de suas preces, indo além de 
qualquer palavra, configurando a parte concreta e humana de um movimento e intenção originalmente 
espirituais. Milgrom, seguindo mais a linha de Kaufmann, comenta: “Anthropology has taught us that when a 

society wishes to express and preserve its basic values, it ensconces them in rituals. ... Words fall from our lips 

like the dead leaves of autumn, but rituals endure with repetition. They are visual and participatory. They embed 

themselves in memory at a young age, reinforced with each enactment. To be sure, when rituals fail to concretize 

our theological commitment they become physical oddities, superstitions, or small idolatries. ... A ritual must 

signify something beyond itself whose attainment enhances the meaning and value of life. This, I submit, is the 

quintecensse and achievement of Leviticus.” (Milgrom, 2004, p. 1). Para Milgrom, baseado em Kaufmann, a 
razão para o silêncio no culto israelita pode estar em uma reação contra o ritual politeísta, geralmente 
acompanhado pelo pronunciamento de encantamentos mágicos, que visavam a manipular ou usar o poder das 
divindades (Op. Cit., p. 22). Kaufmann, em seu “A Religião de Israel”, provou que a religião israelita está 
fundada no conceito de que o divino não pode ser manipulado nem seu poder utilizado magicamente pelos 
homens. O silêncio durante os rituais sacrificiais e dentro do santuário seria a expressão dessa consciência. 
Porém, Knohl bem observa que a conjuração contra a suspeita de adultério e a confissão sobre a cabeça do bode 
expiatório são muito semelhantes aos encantamentos no mundo politeísta enquanto que orações e cânticos não 
configuram atos mágicos. Para Knohl, o silêncio dentro do templo de Jerusalém (o autor enfatiza que não se trata 
aqui de outros templos em Israel, ou de estratos fora de P ou mesmo da demonstração popular, através de cantos 
e preces, fora do limite da área de culto) corresponderia à busca pelo culto ideal, anti-antropomórfico, em que 
não haveria lugar para pedidos ou agradecimentos, mas somente a admiração silenciosa diante do inexprimível 
(KNOHL, 1995, pp. 148-9). Contudo, esse argumento também não parece explicar os dois casos acima citados 
(segundo Knohl, seriam acréscimos de H), que mais parecem resquícios de antigos ritos pré-javistas que 
permaneceram na religião, a despeito de um esforço, vindo de um ganho gradual de consciência com relação a 
antigas práticas, para renovar o culto a YHWH dentro do conceito monoteísta não-mágico de Israel.                  
184 O couro pertencia ao sacerdote que apresentava a oferta (Lv 7, 8). 
185 É inconcebível, como sugere Wenham, que os ofertantes lavassem as partes mais imundas do corpo do animal 
na bacia de bronze do átrio (WENHAM, 1979, p. 54). Esse era exatamente o lugar onde os sacerdotes, para sua 
purificação, eram comandados a lavar pés e mãos, diariamente (talvez mais de uma vez ao dia), a fim de que 
pudessem adentrar o santuário ou iniciar o trabalho do altar. Provavelmente, havia algum outro sistema para 
possibilitar tal lavagem, até mesmo fora do átrio, embora o texto não recomende ou prescreva a saída do 
ofertante em nenhum momento. Mas, ao mesmo tempo, não especifica como devia ser efetuada e muito menos 
há referência à bacia de bronze.      
186 Ou seja, o ofertante parece ser o endereçado nos momentos em que o texto prescreve, na terceira pessoa do 
singular, os procedimentos a serem seguidos. Quando passa para as ações a serem executadas pelos sacerdotes, o 
texto dirige-se aos “filhos de Aarão”, em terceira do plural. Entretanto, há momentos em que o plural é deixado 
de lado e as referências passam a ser ao “sacerdote” e, por conseguinte, também as ações sacerdotais passam a 
ser transmitidas na terceira do singular. Gera-se, assim, motivos para dúvidas sobre as atividades que cabiam a 
cada um.     
187 Há um procedimento legítimo e Kasher, prescrito pela lei rabínica, para o abate animal. Ele também visa a 
evitar qualquer dor desnecessária, requerendo uma navalha sempre afiada, sem defeito. O corte deve ser feito 
numa região de fácil e rápido escoamento de todo sangue, o que apressa a morte do animal e, antes de tudo, 
cumpre a lei bíblica que proíbe comer carne com sangue. É possível que no período pré exílico já houvesse uma 
técnica adotada, que pode ter-se desenvolvido até chegar ao que conhecemos hoje. Se esse era realmente o caso, 
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ofertantes que realizavam todas essas tarefas, teríamos aí uma evidência de que tinham certa 

liberdade de circular na área do átrio, visto que a entrada era a Leste e o animal era imolado 

ao lado Norte do altar188. De qualquer maneira, aos sacerdotes cabia certamente aspergir o 

sangue ao redor do altar, colocar mais lenha no braseiro do altar para o 189אש תמיד (“fogo 

perpétuo”; cf. Lv 6, 6) e dispor os pedaços e a gordura do animal sobre o fogo190. Com isso, 

chegamos à essência da ‘Olah, a parte mais sagrada do rito, quando o sacerdote queimava a 

vítima. O verbo utilizado para descrever a ação do sacerdote, mediador indispensável no 

pensamento de P, é הקטיר (no Hif’il), ou seja, “fazer virar fumaça”, sendo o mesmo verbo 

usado para incensar191. Inclusive, existe outro verbo – לשרוף (“liśrof”) - para o ato “profano” 

de queimar, ou seja, que não é cultual e que acontece fora da Tenda192. 

                                                                                                                                                                             
é maior a probabilidade de que os próprios sacerdotes efetuassem o abate (ou parte), ou pelo menos, ajudassem 
ou o orientassem pessoalmente. Contudo, o texto bíblico não requer explicitamente e nem descreve qualquer 
método de degola.    
188 Lv 1, 11. Isso se diz do animal de gado menor. O novilho, orienta o texto, é degolado “diante de YHWH”, 
direção Leste-Oeste. Independentemente, acreditamos que era necessário manter uma distância mínima do altar 
(cf. p. 72 e Nota 25, acima). Na verdade, Nm 18, 22 parece favorecer a tese de que os ofertantes gozaram de 
certa liberdade controlada dentro do átrio durante algum tempo, algo que aparentemente lhes foi negado 
posteriormente por algum motivo cúltico. O texto apenas prescreve: “E os filhos de Israel não se aproximarão 

mais da Tenda do Encontro para carregar pecado e morrer” (Nm 18, 21). No período do exílio, Ezequiel 
designa, para o futuro templo, essas funções como levíticas: “Continuarão no meu santuário, encarregados dos 

serviços de guarda das portas do Templo e farão o serviço do Templo. Matarão as vítimas para o holocausto e 

para o sacrifício pelo povo e estarão junto dele para o seu serviço.” (BJ, Ez 44, 11; v. também 11 e 12). 
Milgrom considera Esd 8, 20 uma prova de que a diretriz de Ezequiel teria sido aparentemente ignorada no 
Segundo Templo. V. Ant. 3.226.   
189 O texto, à primeira vista, pareceria sugerir que os sacerdotes acendessem o fogo do altar (Lv 1, 7). Contudo, o 
fogo do altar jamais era apagado e constituía tarefa diária dos sacerdotes alimentar o fogo com mais lenha para 
evitar que se extinguisse (cf. Lv 6, 2.5-6). Para a legitimidade do culto em funcionamento na Tenda era 
fundamental que esse fogo permanece sempre aceso, já que, no dia de sua inauguração, como sinal de aceitação 
dos sacrifícios ali oferecidos, YHWH mesmo consumiu-os com seu fogo: “E saiu fogo de diante de YHWH e 

devorou a ‘olah e as gorduras sobre o altar e todo o povo viu, soltaram gritos de júbilo e caíram sobre suas 

faces.” (Lv 9, 24; cf. Deus como fogo devorador em Ex 24, 17: “E a aparência da glória de YHWH era como 

fogo devorador no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel.”). Portanto, era o fogo divino da inauguração 
do altar, sinal da aceitação do culto do Tabernáculo, que devia ser mantido.   
190 As seguintes palavras de Wenham sobre um “imaculado” sacerdote não parecem muito acuradas: “The law is 

concerned that the clean and holy priest be kept from pollution. Therefore the worshipper must undertake the 

messier tasks associated with sacrifice.” (WENHAM, 1979, p. 54). O ponto é que não há dúvidas com relação 
ao trabalho pesado e sangrento que cabia aos sacerdotes. Mesmo considerando que não degolassem o novilho ou 
o cortassem, cabia-lhes carregar todas as partes do animal até a parte de cima do altar, além de derramar o 
sangue, contido em bacias, por toda volta do altar. Isso, provavelmente, várias vezes ao dia. Devem-se 
acrescentar os holocaustos diários, em que todos os procedimentos descritos eram conduzidos apenas por eles. 
Com relação à oferta de aves, ao sacerdote cabia praticamente conduzir todo o sacrifício. O texto descreve que o 
sacerdote, “apertando, destroncará sua cabeça e fará fumaça (queimará), depois de ter espremido seu sangue 

sobre a parede do altar.”. Após essa prescrição, o texto fica dúbio, referindo-se ao ofertante e ao sacerdote na 
terceira pessoa. Por exemplo, alguém removerá o papo e as penas da ave para lançá-los junto às cinzas do altar. 
Não seria essa uma tarefa do próprio sacerdote (cf. Lv 1, 14-17)?  
191 Mais literalmente, “fazer virar fumaça de (ou como) incenso”. Chama a atenção que, em Nm 17, 6ss, o 
oferecimento do incenso por Aarão tem papel expiatório pelo povo atingido por uma praga vinda dos céus 
devido à sua rebeldia contra a liderança de Aarão e Moisés. Para Haran, o incenso aqui tem valor apotropaico; 
HARAN, 1978, p. 241. 
192 Cf. em Lv 6,23; 7, 17.19; 8, 17.32; 9, 11; 13, 52.55.57; 16, 27; 19, 6; 20, 14; 21,9. Entre os exemplos citados, 
as partes dos animais sacrificados que não vão para o altar, – dependendo do procedimento dos diferentes 
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A ‘Olah é “presente de aroma agradável para YHWH”193, que se compraz com ela em 

favor do homem. O propósito da ‘Olah seria, antes de tudo, agradar a Deus e atrair seus 

benefícios. Para tanto, ela deveria ser aceita (da raiz “194”רצה – r.tz.h) pela divindade - sob as 

condições recomendadas195 - e a fumaça que ascendia ao céu era o sinal visível de que Deus 

recebia a oferta. Essa aceitação era a chave para o ofertante acreditar que estava sendo 

                                                                                                                                                                             
sacrifícios – devem ser incineradas fora do acampamento; roupas de pessoas com doença de pele geradoras de 
impureza deviam ser incineradas. Mesmo pessoas, como é o caso da filha de sacerdote que se tornasse prostituta, 
deviam ser queimadas. Milgrom cita Hicks para explicar a diferença entre as duas raízes, qual seja, “קטר”, ao 
contrário de “שרף”, não visava à destruição da oferta, mas sim que fosse “transformada, sublimada, eterealizada” 
(Milgrom, 1991, Leviticus, p. 161; baseado em Hicks, The Fullness of Sacrifice. An Essay in Reconciliation. 
London: SPCK, 1953, p. 13).   
193 “� iššeh  Reyaḥ Niḥoaḥ laAdonay”; Milgrom traduz por “food gift of pleasing aroma to the‘“) ”אּׁשה ריח ניחוח לה

Lord”). Em Levítico, a expressão aparece pela primeira vez no v. 9, concluindo a primeira seção de regras 
relacionadas à ‘Olah (na verdade, ela conclui cada uma das três seções, isto é, a oferta do bovino, caprino e das 
aves). “’Iššeh” pode aparecer independente de “aroma agradável” (cf. Lv 2, 3) e vice versa (2, 12), mas o mais 
comum é encontrá-los associados. O termo é usualmente traduzido por “oferenda queimada” (BJ), entre outras 
opções semelhantes, inferindo que sua raiz derivaria de “אש”, fogo. Porém, essa tradução não se encaixa em 
todos os contextos em que o termo é usado. Em Lv 7, 30.35-36, ele designa a porção dos sacerdotes (vista como 
parte consagrada à divindade, que, por sua vez, concede exclusivamente a seus ministrantes), que nunca é 
queimada no altar. Em 24, 7.9, refere-se aos Pães da Presença e, em Nm 15, 10, à ‘Olah acompanhada de oferta 
de cereais e libação de vinho, que claramente não iam ao fogo. Uma palavra ugarítica, que se traduz por 
“presente”, parece ser a resposta para a questão. Milgrom prefere ser um pouco mais específico e traduz o termo 
por “food gift”, como transcrito acima. As ofertas são, portanto, um presente de alimento (de aroma agradável) 
para Deus. Deve-se acrescentar que Nm 15, 10 trata simultaneamente de dois tipos de sacrifícios, uma ‘olah, 
como referido antes, e um sacrifício por pecados ou faltas (como veremos a seguir). Entretanto, não há nenhum 
caso em que “אּׁשה” esteja relacionado a qualquer um dos tipos de sacrifício de expiação de pecados, pois, 
logicamente, não eram vistos como um “presente” para YHWH. A expressão “ריח ניחוח” (aroma agradável) 
parece ter tido uma função original de aplacar a divindade (cf. Épico de Gilgamesh XI, 160); porém, os 
sacerdotes parecem ter feito um esforço para desassociar essa noção dos sacrifícios feitos a YHWH. Passaram 
mesmo a evitar definir os sacrifícios pelo pecado como “odor agradável”, o que, perceberam, não se adequava à 
sua ideologia (p. ex., a expressão nunca aparece relacionada ao sacrifício de reparação e apenas uma vez ao de 
purificação). É possível que o desenvolvimento de sacrifícios específicos pelo pecado, e assim sua distinção com 
relação aos demais, tenha acontecido numa fase posterior (sobre essa questão, cf. a conclusão do presente 
tópico). Milgrom explica: “The clear picture that emerges from this distribution is that, like its companion term 

‘iššeh ..., it must connote something pleasurable to the deity. ... Contrariwise, a rendering like ‘appeasing, 

placating, soothing’, ... should be avoided. To be sure, such a meaning for the term may be present in passages 

like Gen 8, 21 and Lev 26, 31 (with the verb heriah ‘smell’). ... Yet, the rarity of this term in Israel’s expiatory 

sacrifices can only signify that even if it had this meaning originally, it lost it in the cultic terminology of P. ... It 

is significant that Ezekiel (and later literature) avoids this term as well as anthropomorphic verb heriah, in 

describing the legitimate cult (Ezek 6:6; 45:21-24; 46:6-7; 46: 13-15), whereas the corresponding P/H passages 

contain it (Lev 26: 31; Num 28: 16-24; Num 28: 11-13; Num 28: 3-6, respectively).” (Op. Cit., 162-3). Ao 
contrário, Milgrom observa que Ezequiel utiliza o termo quando se refere a cultos idolátricos (6, 1; 16, 17-9; 2, 
28) ou com sentido figurativo (20, 41). Para ele, essa é uma prova da antigüidade do termo, que já perdera sua 
conotação positiva pelos tempos de Ezequiel. O termo “’iššeh” também seria outro caso de termo antigo, tendo 
sofrido um processo diverso. Textos de Ezequiel, comparados a seus paralelos em Lv e Nm, mostram que 
“‘iššeh” tornara-se um termo obsoleto (cf. Lv 23, 37 e Ez 45, 17; Nm 28, 3-6 e Ez 45, 13-15; Nm 28, 12-13  e Ez 
36, 7; Nm 28, 17-19 e Ez 45, 21-23), o que vem corroborar a tese da origem pré exílica de P (cf. Op. Cit., pp. 
161-3).             
194 Mais um termo que favorece a datação pré exílica do material de P. É perceptível em Malaquias a transição 
do termo de “aceitar”, único significado conhecido em P, para “desejar”, “querer” (Mal 1, 10.13), por influência 
do aramaico. Esse novo significado já está consolidado em livros como Daniel, Crônicas e Ester (cf. Op. Cit., p. 
150).  
195 Lê-se em Lv 22, 19-20: “Cada um dos homens da casa de Israel e dos estrangeiros em Israel que apresentar 

seu qorban como qualquer de seus votos ou de qualquer de seus dons voluntários, que ofereçam a YHWH como 
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perdoado, que viveria ou, melhor, continuaria vivendo sob Sua proteção e direção e receberia 

as bênçãos necessárias ou pedidas. Os versículos 3b-4 parecem resumir o objetivo desse 

sacrifício em particular: “... oferecê-lo-á a fim de ser aceito diante de YHWH. E imporá sua 

mão sobre a cabeça da ‘Olah
196

 para queimar e será aceita em favor dele a fim de expiar por 

ele.”. O texto parece sugerir que, na ideologia sacerdotal, se um sacrifício fosse realizado de 

modo preciso, como prescrito, não haveria espaço para dúvidas quanto à sua aceitação por 

parte de YHWH197. A aceitação da pessoa também está associada à imposição de mãos, 

enfatizando a particularização da oferta. O texto acrescenta que o sacrifício servirá de 

expiação198 para o ofertante. Wenham defende que esse seria o propósito principal da ‘Olah. 

Foi a ‘Olah oferecida por Noé após o dilúvio que fez Deus mudar sua posição e não mais 

pensar em destruir a humanidade, mesmo ciente que ela seria essencialmente má. Ao invés 

disso, uma aliança é estabelecida. Jó oferecia holocaustos todas as semanas, antecipando-se ao 

caso de algum de seus filhos ter pecado199. O autor parece estar certo ao mencionar que a 

‘Olah expia “in a more general sense”. O próprio Wenham explica: “The idea that man is 

always in danger of angering God runs through the whole Pentateuch. ... Sacrifice is the 

appointed means whereby peaceful coexistence between a holy God and sinful man becomes a 

possibility.” (WENHAM, 1979 p. 56). Assim, a ‘Olah não era indicada para casos específicos 

de transgressão, que já supunham sacrifícios determinados dependendo de sua natureza ou 

gravidade. A raiz “רצה”, por sua vez, nunca é utilizada no contexto dos sacrifícios de 

expiação, mas somente associada à ‘Olah e ao sacrifício de comunhão. Também é perceptível 

pelos vv. 3-4, que o propósito maior do holocausto seria essa expiação em favor do ofertante 

que, ao mesmo tempo, tornava-o passível de receber os benefícios que o seu sacrifício e sua 

aceitação podiam atrair200.       

 E era assim, que, todos os dias pela manhã, o sacerdote devia, em primeiro lugar, 

remover as cinzas do altar e levá-las a um lugar puro, mas fora do acampamento. Obviamente, 

não sem antes retirar suas vestes sagradas, adequando-se à saída da esfera sagrada e à entrada 

                                                                                                                                                                             
‘olah, para vossa aceitação, sem defeito, macho de bovino, de carneiros e de cabras. Qualquer deles que seja 

defeituoso não oferecereis, porque não será aceito em vosso favor.”. 
196 A partir do momento em que o animal é apresentado a YHWH como uma determinada oferta, ele passa a ser 
denominado pelo próprio nome dessa oferta.  
197 Isso contrasta com os cultos politeístas, em que permanecia a dúvida a respeito da recepção do sacrifício 
pela(s) divindade(s). 
198 O texto utiliza o verbo “לכפר” (“expiar”). Cf. o sentido duplo do verbo na terminologia cultual de P logo 
adiante, nas pp. 87-90. 
199 Jo 1, 5. Cf. também 2Sm 24, 25 e 1Cr 21, 26. 
200 Também há a possibilidade, até pela antigüidade da ‘Olah, de que originalmente ela existisse apenas como 
sacrifício expiatório. Posteriormente, o sistema sacrifical sacerdotal teria se desenvolvido de forma a distinguir 
sacrifícios específicos para expiação e o caráter de busca da graça divina foi se tornando parte equivalente ou 
mesmo superando o primeiro conceito. 
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no mundo profano201 (Lv 6, 3-4). Logo depois, acontecia o primeiro sacrifício, a ‘Olah Tamid 

(regular) da manhã, dando início às atividades do santuário. A partir daí, os ofertantes 

estavam liberados a trazer suas próprias oferendas. Entre elas, a ‘Olah, cuja oferta era 

voluntária e total. E assim, “he was convinced that something very significant was achieved 

through these acts and knew that his relationship with God was profoundly affected by this 

sacrifice.” (WENHAM, Op. Cit., p. 55) 

  

b) Qorban Minḥḥḥḥah (Lv 2):  

O termo Minḥah, em documentos acádios, equivalia ao pagamento de “מס” (= “tributo”) 

ou ao oferecimento de “מתנה” (= “presente”) a um rei, de modo geral por seu vassalo202. 

Entretanto, em P, tornou-se um termo técnico que passou a definir essencialmente a oferta 

vegetal203, sendo basicamente uma oblação de flor de farinha amassada com azeite204, 

eventualmente com incenso por cima. Apenas um punhado – uma mão cheia –, junto com o 

incenso, ia para o altar205. O sacerdote queimava a massa, que se tornava fumaça, presente de 

agradável odor, como memorial pelo ofertante. O restante da oferta era destinada aos 

sacerdotes, fazendo parte considerável de seu sustento206.  

                                                        
201 A “torá” para a ‘Olah dirigida ao sacerdote encontra-se em Lv 6, 1-6. Aliás, as “torot” sacerdotais relativas 
aos diferentes sacrifícios estão reunidas nos capítulos 6 e 7. Lv 1-5 e 6-7 não provêm necessariamente de duas 
fontes distintas, já que seus destinatários não são os mesmos e nem seu conteúdo.      
202 Na Bíblia, mesmo entre pessoas comuns. As relações parecem delimitar-se a casos de dívida, intimidação ou 
submissão, e a Minḥah é oferecida objetivando agradar ou apaziguar, como em Gn 32, 19ss, no caso de Jacó, que 

oferece uma Minḥah a Esaú, em seu temido reencontro com o irmão. Cf. também Gn 43, 11. 15. 25-6 e 2Rs 8, 7-
9. 
203 Em outras fontes do Pentateuco, Minḥah parece ser outro termo geral para oferta. Como exemplo, temos a 

oferta vegetal de Caim e a oferta animal de Abel, ambas “Minḥot” para YHWH (Gn 4, 3-4).  
204 O azeite servia para dar liga à massa. 
205 A Minḥah diária oferecida pelos sacerdotes devia ser totalmente queimada no altar (6, 16). Nenhum dos 
sacrifícios quando realizados em nome ou em favor dos sacerdotes podia converter-se em alimento para eles, 
apenas o que é ofertado pela comunidade.  
206 Nm 15, 1-16, provavelmente um texto tardio composto por H (o contexto geral do capítulo, bem como sua 
terminologia sugerem essa conclusão), prescreve uma Minḥah como acompanhamento para cada ‘Olah e para o 
sacrifício de comunhão voluntário ou de cumprimento de voto. Conforme o porte do animal apresentado, o peso 
(em hin) da Minḥah (da flor de farinha e do azeite) a ser oferecida crescia proporcionalmente, assim como o 
volume do vinho para libação. Essas são prescrições aparentemente desconhecidas do autor dos primeiros 
capítulos de Levítico. De qualquer maneira, aumentava-se, assim, consideravelmente a oferta de Minḥah. A 

Minḥah era definida como “coisa santíssima” e, como tal, devia ser consumida no átrio do Templo (cf. Lv 6, 9-
10). Desta forma, não era parte da provisão para o sustento das famílias dos sacerdotes, pois deviam ser comidas 
por eles apenas. Harrison confere um viés moralizante para essas limitações: “Aqui a ênfase sobre a santidade 

cerimonial visa a delinear de modo claro as posses e prerrogativas dos sacerdotes, para evitar abusos dos 

privilégios.” (Harrison, p. 46). Como um exemplo de caso de abuso por parte de sacerdotes sobre as ofertas dos 
israelitas cf. 1Sm 2, 12.22.   
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Porém, questões econômicas também entram aqui. O incenso, como um produto caro, era 

opcional para os mais pobres207. Todavia, havia uma diferença de caráter prático entre a oferta 

com ou sem incenso, já que a segunda devia ser preparada em casa208. A partir daí, o texto 

especifica, repetidas vezes, que a massa deve ser sem fermento (detalhe que não aparece no 

caso da Minḥah com incenso, no v. 2). A insistência nesse ponto parece querer deixar claro 

que não é o resto do que se comeu na casa que será levado como oferta, mas uma massa 

totalmente nova, preparada unicamente na intenção de ser dedicada inteiramente a YHWH. 

Apenas no v. 11, é informado, de certa forma retrospectivamente para abranger a Minḥah com 

incenso, que é proibida qualquer oferta fermentada a YHWH, quer fosse com levedo ou com 

mel209. No capítulo 13, exorta-se que não poderia “faltar o sal da aliança de teu Deus sobre a 

tua Minḥah”. Contudo, não há qualquer explicação para tais preceitos. Havia, certamente, 

motivos concretos, cujos respectivos significados perderam-se com o tempo. Não obstante, 

algumas sugestões soam viáveis, como, p. ex., a de que o fermento, do mel ou do levedo, 

poderia simbolizar corrupção e morte, o estado mais grave de impureza na BH210. O sal, por 

                                                        
207 A Minḥah não é a ‘Olah dos mais pobres, como pretende Milgrom. Ele tira essa conclusão de um paralelo 
com leis rituais mesopotâmicas que prescrevem para a viúva uma oferenda vegetal e, para o rico, uma animal 
(CAD, 10.331, s.v. mašatu; cf. argumentação em MILGROM, 2004, p. 25). Porém, o texto parece sugerir, em 
todos os aspectos, que a Minḥah era uma oferta independente. Há a dos ricos com incenso e a dos pobres, sem. 
Seu caráter voluntário aparece no primeiro versículo, do mesmo modo que acontece com o texto da ‘Olah (“כיא 
 com seus procedimentos próprios. A questão da Minḥah ser vinculada à oferta de outros ,(”נפש כיא“ para ”אדם
sacrifícios não é indício de que perdera sua independência, caso alguém desejasse oferecê-la separadamente. 
Indica, antes, que a determinado momento, ela tornou-se, também, acompanhamento de outras ofertas. De 
qualquer modo, na oferta de primeiros frutos, ela é sempre ofertada desassociada de qualquer outro sacrifício (Lv 
2, 14).     
208 O texto tem instruções para o preparo em forno, panela, frigideira etc (cf. Lv 2, 4-7). É difícil precisar qual 
era o resultado culinário dessa receita, talvez um tipo de pão, bolo ou bolacha. Na verdade, não são realmente de 
um só tipo, já que, conforme a feitura, são denominados de maneiras diferenciadas.  
209 Provavelmente de fruta, não de abelha. Um dos principais argumentos é que “דבש” “mel” seria parte da oferta 
dos primeiros frutos (cf. 2Cr 31, 5; Nee 10, 36; com relação a Crônicas, não seria um costume adotado no II 
Templo projetado no tempo de Ezequias?) Cf. argumentos lingüísticos em MILGROM, 1991, Leviticus, p. 189. 
210 Outra hipótese diz que a fermentação sugeriria algo vivo. Isso configuraria um impedimento para que a oferta 
fosse queimada no altar, visto que só o que já estava morto podia ser levado ao altar (o abate animal acontecia 
embaixo do altar, apenas a queima ocorria em cima; cf., p. ex. Turner, p. 126). De qualquer modo, ambos os 
produtos não eram, em si, símbolos do mal. Como vimos na nota anterior, o mel de frutas fazia parte, com outros 
produtos, da oferta das primícias da terra. Também o pão fermentado era oferecido durante a Festa das Semanas 
(cf. Lv 23, 17-18). Exatamente por esse motivo, Harrison descarta a explicação acima (Harrison, p. 49). 
Entretanto, ela ainda continua sendo a mais lógica e plausível dentro da mentalidade sacerdotal. Tanto Milgrom 
como Harrison citam passagens do NT para demonstrar que o fermento era símbolo do crescimento insidioso do 
mal (Mt 16, 6; 11-12; Lc 12, 1; Mc 8, 15; cf. também 1Cr 5, 8; Gl 5, 9). Contudo, como Harrison bem observa, 
Jesus também compara o fermento ao “Reino dos Céus”, que opera gradualmente, transformando o mundo (Mt 
13, 33). Assim, tender apenas para o lado negativo do simbolismo do fermento, como Milgrom parece fazer, 
também não é o mais acurado. De qualquer forma, no fim, Milgrom também acaba por perguntar-se: “Why is 

this injunction to salt all sacrifices inserted here with the cereal offering rather than with any of the clearly more 

important blood sacrifices? Abravanel suggests that because bread normally contains flour, leaven, and salt, the 
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seu poder de preservação, possivelmente visto como seu contraponto. Na verdade, o sal 

aparece aqui em relação com a aliança, como também em Nm 18, 19211 e 2Cr 13, 5. Em 

ambos, o contexto sugere a inviolabilidade, indissolubilidade da aliança e, assim, sua 

eternidade. O texto de Crônicas refere-se à aliança davídica, enquanto, em Números, a lei 

sobre a porção das oferendas de YHWH destinadas aos sacerdotes é estabelecida como 

aliança eterna com estes. É prescrito como um estatuto inquebrantável: “Toda a contribuição 

das coisas santas que contribuírem os filhos de Israel a YHWH, dei a ti e a teus filhos e tuas 

filhas contigo, como uma lei eterna. É uma aliança de sal, eterna diante de YHWH, para ti e 

para a tua descendência contigo.” (Nm 18, 19b). Existe, assim, a possibilidade de a Minḥah 

ser associada, de alguma forma, à lembrança ou à guarda de alianças. Certamente, a origem e 

o símbolo do sal e do mel eram conhecidos de todos, e exatamente por essa razão, não foram 

colocados por escrito.  

A Minḥah era uma oferta voluntária, e visava a dar tributo à divindade a fim de favorecer 

Seu beneplácito. De certo modo, ela também tem algum valor expiatório212, que não é de 

forma alguma o seu propósito primeiro ou essencial. Existiam também Minḥot regulares 

(tamid) e obrigatórias que acompanhavam a ‘Olat Tamid (cf. Nm 15). Nas festas, uma 

Minḥah com peso em flor de farinha proporcional à espécie animal é sempre parte dos 

requisitos para a oferta da ‘Olah (cf. Nm 28-9)213.          

 

c) Zevaḥḥḥḥ Šlamim (Lv 3) 

Diferentemente da ‘Olah, em que o papel do ofertante é apenas o de doador, uma vez que 

a vítima é totalmente queimada, o “sacrifício de comunhão” (Zevaḥ Šlamim), é uma oferta 

que se torna refeição. Sua tradução é incerta. “זבח” (“Zevaḥ”) é basicamente o ato de imolar o 

                                                                                                                                                                             
question would naturally arise: if leaven is forbidden in the cereal offering, should not salt also be forbidden?” 
(MILGROM, 1991, Leviticus, p. 192).    
211 Uma das raras vezes em que o termo “ברית” (“brit” = aliança) aparece nos textos sacerdotais após o êxodo. 
Como vimos, para P, não houve estabelecimento de outra aliança no Sinai, como nas demais fontes. Na literatura 
sacerdotal, a aliança é firmada com os pais e apenas confirmada no êxodo, pela fidelidade divina às promessas 
ancestrais. P usa o termo “עדות” ( = pacto, testemunho), que é, como vimos, guardada na arca. V. em Milgrom, a 
questão de o sal aparecer sempre associado à fidelidade e conservação de tratados em textos da antigüidade (Op. 
Cit, p. 191; também WENHAM, 1979, p. 71).   
212 Cf. a obrigatoriedade da Minḥah no rito de purificação dos levitas em Nm 8, 8. O cereal, não denominado 

exatamente como Minḥah, é uma opção para o pobre em certos casos de rito de purificação (cf. abaixo 4-a-α, p. 
94, Notas 109-10). 
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animal como sacrifício214, ou, simplesmente, sacrificar215. Ou ainda, o termo poderia conotar a 

própria refeição com carne, que é obtida por meio do sacrifício. Portanto, o que particulariza o 

rito é o termo “שלמים” (Šlamim). Sendo antes de tudo um sacrifício visando à refeição, pode-

se inferir que sua principal característica é a da comunhão com o divino, configurando uma 

forma de participar da mesa da divindade216. Os animais são basicamente os mesmos que 

eram sacrificados para a ‘Olah. Entretanto, há uma diferença importante, já que animal 

poderia ser macho ou fêmea217, sem defeito218. Pombos e rolas, no entanto, não são 

relacionados. A resposta para esse particular parece bastante prática, desde que essas aves 

eram muito pequenas para serem distribuídas em uma refeição. Os procedimentos iniciais são 

praticamente os mesmos da ‘Olah, compreendendo a imposição de uma mão e a aspersão do 

sangue ao redor do altar219.  

O alimento é repartido: a melhor parte é queimada no altar para YHWH, outra parte vai 

para os sacerdotes e o restante para o ofertante, que o dividia com a família e amigos. A 

                                                                                                                                                                             
213 De modo geral, os ritos em Nm parecem mais desenvolvidos e complexos do que em Lv, isso porque 
provavelmente são de redação H, mais tardias do que aquelas prescritas em Lv 1-16, de redação P. Porém, é 
perceptível que o material de P foi a base de H. H apenas continua e atualiza a obra de P, a qual herdou.  
214 Em materiais antigos como 1Sm 1 ou 1Sm 9, o termo “Zevaḥ” aparece sozinho, sem estar acompanhado de 
“Šlamim”. Em 1Sm 9, p. ex., o sacrifício ocorre fora de um santuário, mas em um lugar alto (bamah), sem 
presença de sacerdotes. É Samuel quem abençoa o “Zevaḥ”. Ele serve a Saul, a quem sagraria como o primeiro 
rei de Israel, as partes mais excelentes, como a coxa, que, dentro do templo, é reservada ao sacerdote, enquanto a 
cauda gordurosa é oferecida à divindade (cf. Lv 3, 9, com relação à oferta de ovinos que têm a cauda 
comparativamente mais gordurosa que dos outros animais; o mesmo não é solicitado em se tratando de qualquer 
outra espécie). Em 1Sm 2, 12ss, os sacerdotes filhos de Eli pecam ao pegarem a carne antes de a gordura ser 
oferecida a Deus. Aparentemente, em Shiló, o costume era colocar toda a carne em uma panela e o que cada 
sacerdote pegasse com seu garfo, por “sorte”, era a parte que Deus lhe concedia. Portanto, a determinação mais 
precisa da parte que cabia a cada um é de um período mais tardio, em que P atuava, provavelmente durante a 
existência do I Templo em Jerusalém. Finalmente, a combinação “Zevaḥ Šlamim” é um termo técnico usado por 
P para definir o sacrifício como deveria ser procedido no santuário de Jerusalém, por meio dos sacerdotes.   
215 Pode-se traduzir o verbo “לזבוח”, no Qal, por sacrificar. Chama a atenção que, no Pi‘el, ele descreve 
unicamente o ato sacrifical idólatra.   
216 Alguns especialistas preferem outras opções como “sacrifício de paz” ou “pacífico” ou de “bem-estar”, entre 
outros. A argumentação relacionada a essa última opção é fundamentada na idéia de que a raiz “שלם” abrange 
muito mais que o sentido de “estar em paz”, como contraste de estar em guerra ou enfrentando problemas 
exteriores, mas um bem estar geral.   
217 Aspecto esse que apontaria para a maior excelência do primeiro tipo de sacrifício. O v. 5, ao especificar que o 
sacrifício de comunhão devia ser queimado “sobre a ‘Olah”, provavelmente estava subentendendo o sacrifício 
Tamid da ‘Olah que acontecia de manhã, antes da queima de qualquer outra oferta (cf. também 6, 5).  
218 Abria-se uma exceção, entre os tipos de sacrifício de comunhão, para o sacrifício voluntário: “E um novilho 

ou um cordeiro atrofiado ou disforme como sacrifício voluntário podereis fazê-lo, mas como voto não será 

aceito.” (Lv 22, 23). 
219 O que leva à questão se também o sacrifício de comunhão teria algum caráter expiatório. Se não, qual seria 
exatamente o significado da aspersão do sangue? No entanto, não há qualquer menção explícita à expiação. 
Wenham tende para uma resposta afirmativa à questão do seu caráter expiatório: “But even this essentially joyful 

sacrifice includes a blood rite, a reminder that sinful man is always in need of the forgiveness of his sin.” 
(WENHAM 1979, p. 80). 
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gordura220 e o sangue são sempre destinados à divindade. Na verdade, ambos são 

terminantemente proibidos de serem consumidos pelo homem em Lv 3, 17, em qualquer 

circunstância221. A gordura era a parte mais apreciada da carne e também a mais cheirosa 

quando queimada222. Também o sangue é sempre um elemento positivo nas Escrituras223.  

O peito e a coxa direita são reservados aos sacerdotes, mas de maneiras diferentes. A coxa 

é uma contribuição do ofertante pelo serviço prestado pelo sacerdote em seu benefício. O 

peito é doado pela própria divindade ao seu ministrante, depois de este ter efetuado o rito de 

consagração. Essa consagração não é feita por meio do altar, mas dedicando através da 

 .que é descrito como um movimento de balanço em direção ao altar224 ,(”tenufah“) ”תנופה“

Contudo, não há certezas de como se realizava esse rito de dedicação.     

Havia três motivos que levavam o ofertante a apresentar o sacrifício de comunhão e que 

representam as categorias desse sacrifício: 1) ação de graças (“Todah”), prescrito como 

voluntário, mas a expectativa com relação a um fiel é que, caso recebesse alguma bênção, 

agradecesse por ela; 2) pagamento de um voto (“Neder”), compulsório a partir do momento 

                                                        
220 Milgrom observa que o que é traduzido usualmente por “gordura” seria, mais especificamente, o sebo que 
recobre o fígado, rins e entranhas (MILGROM, 2004, p. 29). Mas essa definição não se encaixa no caso da cauda 
gorda, quando se trata da ovelha (Lv 3, 9). Os rins e o lóbulo do fígado também são queimados (3, 4). Na opinião 
de Milgrom, tais escolhas divinas poderiam ser explicadas, primeiro, pela associação dos rins (e coração) como 
centro do pensamento e das emoções, auxiliando no discernimento das decisões de vida, enquanto a queima do 
lóbulo impossibilitaria o uso do fígado para divinação (costume difundido em todo o mundo antigo; Op. Cit.). 
Mas são apenas conjecturas. 
221 Lemos em Lv 3, 16-17, conclusão do capítulo sobre o sacrifício de comunhão: “O sacerdote queimá-los-á no 

altar: alimento de presente para um odor agradável, toda a gordura pertence a YHWH. É um estatuto perpétuo 

para vossas gerações, em qualquer lugar onde habitardes, não comereis nem gordura nem sangue.”. Cf. 
também nas torot dirigidas aos sacerdotes sobre o sacrifício de comunhão, em Lv 7, 23-27. Esses preceitos 
concernentes ao sangue e à gordura aparecem especificamente relacionados a esse sacrifício, simplesmente 
porque é o único do qual leigos comiam parte.  
222 Em Nm 18, 12 e 29, gordura (“חלב” - “ḥelev”) é sinônimo do melhor, do mais seleto, que devia ser separado 
para ser oferecido à divindade: “Todo o melhor (lit., gordura) do azeite e todo o melhor do vinho novo e do trigo, 

as primícias que entregam a YHWH, a ti (i.e., ao sacerdote) são dadas.” (Nm 18, 12). O homem é chamado 
assim a dar a melhor parte de sua oferta e do produto provindo do seu trabalho. O Sl 36 apresenta a “gordura” da 
casa divina como fonte de vida: “Salvas os homens e os animais, Iahweh, como é precioso, ó Deus, o teu amor! 

Deste modo, os filhos de Adão se abrigam à sombra de tuas asas. Eles ficam saciados com a gordura de tua 

casa, tu os embriagas com um rio de delícias; pois a fonte da vida está em ti, ...” (7c-10a - BJ). 
223 Em nenhum ponto das Escrituras, na BH ou no NT, o sangue é visto como sujeira ou como um símbolo 
negativo em qualquer circunstância. Pelo contrário, é vida e meio de purificação. Quando “derramado” devido a 
um homicídio, o sangue “contamina” a terra, mas não por ser sujo ou impuro, mas porque é vida que clama a 
Deus por vingança. A proibição de comer sangue já aparece na aliança noélica, princípio básico que abrangia 
todo o gênero humano (Gn 9, 9-10; segundo o relato P da criação, o homem seria originalmente vegetariano – cf. 
Gn 1, 29 – mas, assim, a partir de Moisés, com todas as regras dietéticas e de impureza animal Deus impõe a 
Israel um limite às possibilidades humanas de domínio e instinto voraz contra o reino animal). Nas palavras de 
Milgrom: “Humans have a right to nourishment, not to the life of others.” (MILGROM, 2004, p. 103). 
Estudamos mais pormenorizadamente o papel do sangue no rito israelita ao comentarmos sobre o sacrifício de 
purificação e de reparação, sacrifícios expiatórios por excelência. Todavia, como veremos, esses sacrifícios têm 
uma função expiatória distinta da que se percebe com relação à ‘Olah (e também ao sacrifício de comunhão).   
224 Sobre a porção dos sacerdotes, v. Lv 7, 30-36. Segundo 10, 14, toda a família do sacerdote era beneficiada 
com essas porções sacerdotais. A única condição imposta era comer em lugar puro. 
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em que a pessoa tenha recebido a bênção solicitada ao fazer o voto225; e 3) sacrifício 

voluntário (“Nedavah”), quando a pessoa desejasse oferecer uma refeição com carne do seu 

rebanho226. O sacrifício de comunhão caracterizava-se então por ser uma refeição festiva. A 

realidade é que era bastante rara a possibilidade, para a população em geral, de fazer uma 

refeição com carne e, quando isso acontecia, tornava-se naturalmente um momento especial e 

comemorativo em que se reuniam familiares e amigos. Algumas vezes ofertava-se a fim de 

agradecer a Deus alguma bênção, salvação, cura, nascimento, o atendimento divino de um 

voto, entre outros feitos divinos que deviam ser proclamados e celebrados em comunidade. 

Não obstante, a questão do abate sagrado pode ser mais profunda do que pode parecer até 

aqui. Lv 17, 3-5 prescreve: “Toda pessoa da casa de Israel que degolar um novilho ou um 

cordeiro ou uma cabra no acampamento ou que degolar fora do acampamento e não trouxer 

à entrada da Tenda do Encontro para apresentar uma oferta para YHWH diante do 

Tabernáculo de YHWH, o sangue será computado a esse homem, ele derramou sangue, e esse 

homem será cortado do meio seu povo. Por isso, os filhos de Israel trarão os seus sacrifícios 

por eles sacrificados no campo e os trarão para YHWH à entrada da Tenda do Encontro, até 

o sacerdote, e os sacrificarão como sacrifícios de comunhão para YHWH.”
227. Portanto, toda 

oferta devia ser apresentada a YHWH, caso contrário o abate era considerado um 

derramamento de sangue, um assassinato. Todos os preceitos relacionados ao sacrifício de 

                                                        
225 Certamente, uma forma de ação de graças. Deve diferenciar-se do sacrifício Todah por este caracterizar-se 
pelo agradecimento de uma bênção recebida não por meio de um pedido votivo anterior. 
226 Havia regras rituais que diferenciavam o sacrifício Todah, por um lado e, por outro, os sacrifícios Neder e 
Nedavah. Um primeiro aspecto seria que, enquanto o sacrifício Todah devia ser comido no mesmo dia de sua 
apresentação, os dois últimos podiam ser comidos em até dois dias (“dia” aqui significa até o amanhecer do dia 
seguinte). Um dia depois dos respectivos prazos, a carne era contada como “estragada”, “impura” (“פגול” - 
“pigul”), não lícita para consumo (cf. Is 65, 4; Ez 4, 14). Quem comesse dessa carne tornava nula a sua própria 
oferta e era imputado a “carregar sua iniqüidade” (נשא עון), pois assim profanava o nome de YHWH (cf. Lv 19, 
8). A carne também não podia entrar em contato com nada impuro, para que não fosse declarada contaminada. 
Toda a carne tornada imprópria devia ser incinerada (sobre tais normas, cf. Lv 7, 15-19 e, também, 19, 5-8). 
Outro aspecto que os diferencia é que o sacrifício Nedavah, como já vimos, aceitava animais com certos 
defeitos. Um terceiro ponto seria que o sacrifício Todah requeria o acompanhamento de três tipos de pães sem 
fermento e um tipo de pão fermentado (era comido pelo ofertante, portanto, não era queimado sobre o altar – cf. 
8, 31-2; também não se especifica quantos de cada tipo, alguns deviam ser doados aos sacerdotes), enquanto os 
demais, aparentemente, não requeriam a oferta de pães. Milgrom notou que os procedimentos do sacrifício 
Todah são basicamente os mesmos do sacrifício de comunhão da investidura sacerdotal. O autor também levanta 
a hipótese de que fosse comido próximo ao santuário, até para facilitar a inspeção sacerdotal de que o tempo 
prescrito seria respeitado (cf. argumentação detalhada em MILGROM, 1991, Leviticus, pp. 417-20).   
227 De modo geral, o capítulo 17 é incluído na obra H, que teria seu início com ele e seguiria até o final de 
Levítico. É difícil precisar se P já tinha essa visão radical com relação ao abate profano. É provável que P tivesse 
a mesma posição que H, já que havia outros santuários locais funcionando no período, o que tornava mais 
praticável o sacrifício ritual de todo animal servido em refeição. H, como vimos, escrito possivelmente na época 
do início da centralização cultual por Ezequias, pode não apenas ter mantido o costume como também o 
legislado formalmente. Aliás, para Milgrom, Lv 17 contém as leis sacrificais mais antigas de toda a Bíblia 
(MILGROM, 2004, p. 105). H, portanto, teria apenas colocado por escrito. Dt, por sua vez, liberará o abate 
profano (Dt 12, 15.21) e, inclusive, a ingestão da gordura por leigos (Dt 12, 16.23-5; aqui Dt confirma a 
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comunhão demonstram que a mesa do cidadão comum israelita devia procurar imitar o altar 

do santuário. Lv 7, 20 advertia quanto a comer a carne compartilhada com a divindade em 

estado de impureza ritual. Fazê-lo consistia em uma ofensa sem perdão, que condenava a 

pessoa a ser “cortada do seu povo”228. A lista de animais impuros em Lv 11 aponta, silenciosa 

e inequivocamente, para o número restrito de animais que podiam ser consumidos pelo 

israelita. Esses seriam praticamente os mesmos requeridos para o altar do sacrifício: animais 

domésticos, herbívoros, criados em rebanho dentro da comunidade de Israel229, quais sejam, 

caprinos, ovinos e bovinos. A caça dos poucos animais selvagens puros e sua ingestão eram 

permitidas desde que seguissem certos procedimentos: a drenagem total do sangue sobre o 

solo, sendo, então, devidamente coberto (Lv 17, 13). Não sinalizam, contudo, preocupação 

com a higiene, nem configuram um ato de ojeriza ou repúdio, mas simplesmente de 

obediência ao mandamento de não ingerir sangue com carne. Drenando e enterrando o 

sangue, o israelita observa a lei e impede que outros a violem, inviabilizando qualquer uso 

posterior do sangue drenado230. O animal, como o ser humano, tem “נפש” (“Nefeš”, neste caso 

                                                                                                                                                                             
proibição de comer carne com sangue, mas silencia sobre a ingestão de gordura). É difícil saber qual posição 
prevaleceu.  
228 A natureza da ameaça “כרת” “Karet”, “ser cortado” do “povo”, de “Israel” ou, ainda, de “seus povos”, é de 
esfera divina e nunca da alçada humana, quer por excomunhão ou por pena capital. Literalmente, a raiz da 
palavra refere-se à amputação de um membro do corpo ou ao corte de uma árvore do meio de uma floresta. A 
metáfora aponta, então, para a extinção da pessoa ou de sua descendência da sociedade (dando fim a seu nome, 
tragédia pessoal e familiar no mundo antigo), ainda durante a sua existência (ou de seus descendentes), 
“impedindo sua continuidade”. Sempre é Deus quem a pronuncia, indicando o resultado propriamente dito ou 
ainda ser Ele o executor da sentença (cf. Lv 20, 2-3; tanto aqui como em Ex 31, 14-5, “Karet” e a pena de morte 
são anunciadas conjuntamente, não sendo de maneira alguma penas alternativas: pelo contrário, o transgressor 
será castigado por pena dupla, devido à natureza da transgressão – oferecimento sacrifical dos filhos ao deus 
Moloc e violação do Sábado, respectivamente). O legislador nunca estabelece como a sentença será efetuada, 
pois cabia a Deus apenas decidir individualmente a pena: esterilidade, morte prematura (deve-se lembrar da 
importância dada pelos antigos ao cumprimento do “número de dias” de cada pessoa), morte misteriosa, praga, 
morte da descendência (v. história dos filhos de Eli, cuja linhagem sacerdotal é exterminada). “Karet” baseia-se 
assim na crença de que Deus fará justiça, mesmo que não seja durante a vida do culpado. A única certeza é sobre 
o resultado: Deus o destruirá, não se sabe o momento. O transgressor, contudo, deve conviver com a consciência 
de sua pena e de seu fim, no futuro próximo ou um pouco mais distante, através do fim de sua posteridade (cf. 
sobre “Karet” em SCHWARTZ, B. 1999, pp. 52-7). Milgrom ainda levanta mais uma forma de sentença de 
“Karet”, pois em alguns pronunciamentos de “Karet” diz-se que o transgressor será cortado dos “seus povos”. 
Quando, p. ex., Deus anuncia a morte de Aarão e Moisés, diz que eles serão reunidos a “seus povos” (Nm 20, 24; 
27, 13; 31, 2), ou seja, a seus ancestrais quando morrerem. A pena seria, portanto, de não ser reunido aos 
ancestrais, a única consolação na “vida” após a morte no Sheol (MILGROM, 1991, Leviticus, pp. 459-60; cf. 
seu estudo sobre “Karet”, pp. 456-60). Porém, para fundamentar essa possibilidade há apenas a evidência de que, 
eventualmente, o termo “povo” está no plural em algumas declarações “Karet”.      
229 A partir do momento em que Dt libera o abate profano, obriga-se a pormenorizar a lista de animais puros para 
consumo (Dt 14, 4-5), entre eles os animais domésticos que não são citados em Lv. P provavelmente não 
considerava necessário enumerá-los, visto que fazia parte do sistema sacrifical obrigatório levá-los ao altar (cf. 
MILGROM, 2004, p. 111).  
230 Esta é a opinião de B. Schwartz. Para o estudioso, os vv. 13-15 do cap. 17 são mandamentos positivos (não 
proibitivos) orientando as pessoas que caçam no sentido do que fazer com o sangue, e às pessoas que comem 
animal já morto ou dilacerado (por alguma fera?), como proceder sua purificação. Assim, ingerir carcaça, ato 
interditado a sacerdotes, era permitido a leigos desde que fosse seguido de mecanismos simples de purificação, o 
banho e a lavagem das vestes (Lv 22, 8-9; cf. Dt 14, 21, que proíbe também para leigos a ingestão de animal 
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equivale a vida, vitalidade, força vivente), o que, segundo a Bíblia, está no sangue: “Porque a 

vida de toda a carne está em seu sangue, em seu ser. Por isso disse aos filhos de Israel: ‘não 

comerás o sangue de qualquer carne, porque a vida de toda a carne está em seu sangue, todo 

o que o comer será cortado.’” (Lv 17, 14).  

Definitivamente, todos esses preceitos demonstram que certa santidade era conferida à 

mesa e ao “ritual” da refeição. Nas palavras de Milgrom: “The implications are clear. All life 

is sacred and inviolable. Only these three stipulated quadrupeds are eligible for the human 

table because they are eligible for God’s altar/table
231

. ... Above all, the table is transformed 

into a sacred altar and the meal must be treated as sacred – a time for thanking God for the 

repast (cf Lev 7, 11-13), requesting a blessing for the future (Num 6: 22-26), and engaging in 

conversation befitting the sanctified meal.” (MILGROM, 2004, p. xii do prefácio). As leis 

dietéticas e o sistema sacrifical configurar-se-iam, assim, como um meio de limitar, canalizar 

e legitimar o apetite humano pela carne animal. Através do ritual, se estabelece o 

consentimento divino a esse alimento, restringindo-o aos animais puros (cf. Op. Cit., p. 13). 

Nessa perspectiva, “the Bible has therefore worked out a system of restrictions whereby 

                                                                                                                                                                             
encontrado morto). Apenas se não fossem observadas essas condições, a pessoa “carregava sua falta”, falta essa 
que não consistia em comer a carne, mas em não observar as regras de purificação. Já a ingestão de sangue, 
assim como comer do sacrifício de comunhão em estado de impureza, conduz diretamente à pena de “Karet”, 
cujo caráter é irreversível. Schwartz resume: “The merest glance at the content leads to the same conclusion: all 

five paragraphs (de Lv 17) deal with the legitimate and correct manner of disposing of the blood of those 

animals which may be eaten. The first two speak of sacrificeable animals–which, in the view of this chapter, 

must indeed be sacrificed–and the last two speak of animals which, though they may be eaten, may not be 

sacrificed. At the center, between the first two and the last two, stands the axiom upon which all four depend: the 

partaking of blood is prohibited.” (SCHWARTZ, B., 1991, In: ANDERSON et al, p. 43; porém, cf. de pp. 34ss)     
231 As palavras de Milgrom soam um tanto exageradas aqui. Já vimos que era permitido aos israelitas 
alimentarem-se de outros animais caçados, ou mesmo encontrados mortos ou dilacerados, desde que 
reconhecidos como puros (não importa quão poucos fossem; cf. lista em Lv 11). De qualquer maneira, é 
facilmente compreensível a intenção e a lógica de sua afirmação. Todavia, não se deve subestimar o propósito de 
P de, ao mesmo tempo em que separa o israelita leigo do mundo exterior a Israel, distinguir o que é ritualmente 
consagrado a YHWH. Ao leigo é permitido partilhar de maneira indireta e refletir, em certo grau, a santidade 
intrínseca e confinada à Tenda do Encontro. Mesmo H, cujo constante e perseverante apelo consistia em “Sede 

santos porque Eu, YHWH vosso Deus, sou santo”, procurava diferenciar, por graus de santidade, o santuário e 
seu pessoal dos leigos. Os leigos nunca são denominados santos, mas são convidados a seguir um processo de 
santificação através da obediência aos mandamentos. Os sacerdotes e o tabernáculo são santos por sua unção. 
Knohl, cuja tese enfatiza a abrangência do apelo à santidade feito por H, também salienta a distinção entre o 
mundo sacro do santuário e o mundo profano: “HS (Holiness School) does not, however, dispute the special 

status of the priests; alongside the call to consecration of the entire community and the emphasis on the 

indwelling of God’s presence among Israel, the superior level of the priests–Aaron and his sons–is 

acknowledged.” (KNOHL, 1994, p. 190). Demonstrando as diferenças entre D e H, que, à primeira vista, teriam, 
de forma semelhante, um programa para o povo e o conceito de sua consagração e relação com Deus: “... for D, 

the holiness of Israel is the basis and the reason for the prohibitions..., whereas in HS, the proibitions are 

presented as a means to holiness... Furthermore, HS avoids stating outright that Israelites are holy (termo usado 
apenas para os sacerdotes), nor does it employ the verb בחר to designate their separation from the nations (como 
D define Israel, “escolhido”). ... It would seem that HS intentionally avoids such formulations in order to 

preserve the difference between the holiness of the priests and the holiness of all Israelites...”. D, por sua vez, 
não estaria particularmente interessado nessa distinção (Op. Cit., p. 183, Nota 43). Enfim, em H, as leis de 
pureza são muito mais rigorosas para sacerdotes do que para os demais israelitas.  
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humans may satiate their lust for animal flesh and yet not be dehumanized in the process.” 

(Op. Cit. p. 103). Para tanto, os sacerdotes serviam como os mediadores instituídos, instruídos 

e qualificados pela lei divina, para efetivar e certificar-se do funcionamento de um culto 

sacrifical tão preciso quanto legítimo.          

 

d) Sacrifícios de Expiação (Kaparah – Lv 4-5) 

Enquanto os sacrifícios anteriores aconteciam por vontade ou motivos pessoais, em um 

desejo de certificar-se da condição de reconciliado com o divino, sob Sua supervisão e 

bênçãos, aqueles específicos para expiação são caracterizados por sua obrigatoriedade232. Seu 

papel era exclusivamente expiatório, diferente dos outros sacrifícios que, como vimos, eram 

muito mais abrangentes. Contudo, sua função exclusiva não é o seu único diferencial, mas 

também a natureza do seu caráter expiatório era diverso. Vimos que a ‘Olah tinha um 

componente reconciliador-expiatório, cujos efeitos revertiam-se em benefício do adorador. O 

ritual expiatório, nesse contexto, era realizado “בעד/על”, ou seja, “por” ou “em favor” da 

pessoa ou do povo233. Por outro lado, os rituais descritos nos capítulo 4 e 5, que analisamos a 

partir de agora, visam a “לכפר את”, ou seja “expiar algo”, referindo-se exclusivamente ao 

santuário ou ao que está dentro dele.  

Em ambos os rituais, o sangue é o meio exclusivo pelo qual ocorria a expiação. No 

entanto, obviamente o verbo “לכפר” não descreve a mesma ação nos sacrifícios Kaparah e na 

‘Olah, já que um age a favor dos seres humanos, enquanto o outro visa ao santuário. Lv 17, 

11 é a chave para entendermos o sacrifício que expia pela vida do ser humano: “Porque a 

vida da carne está no sangue e Eu vô-lo dei sobre o altar a fim de expiar por vossas vidas 

porque o sangue expiará por meio da vida.”. Para B. Schwartz, a segunda parte da oração “e 

Eu vô-lo dei sobre o altar a fim de expiar por vossas vidas” é confirmada como sendo 

verdadeira pela afirmação da primeira “porque a vida da carne está no sangue”. A terceira 

parte, “porque o sangue expiará por meio da vida”, é a conexão lógica entre as duas e 

responde à pergunta de como se expia, ou seja, pelo sangue, pela vida. Esse versículo é o 

coração do capítulo 17, que legisla a proibição de comer carne com sangue e o que fazer com 

ele a partir do momento em que ele é retirado. Aqui se confere uma razão cúltica para a 

                                                        
232 Esse é um dos aspectos que separam essa unidade daqueles sacrifícios vistos anteriormente. Vemos assim que 
o autor ou redator organizou logicamente o conteúdo redacional. Por fim, nota-se que seu critério foi teológico e 
que aspectos como a obrigatoriedade ou voluntariedade da oferta são parte intrínseca dessa premissa.    
233 V. “לכפר עליו” (expiar por ele – o ofertante), em 1, 4 referente à ‘Olah. É a única menção explícita do caráter 
expiatório dos três primeiros tipos de sacrifício. Para Deus propiciar suas bênçãos ao ofertante tem de haver 
previamente uma reconciliação com o divino. Entretanto, como observado antes, mesmo a fumaça do incenso 
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observância desse mandamento234, já que o próprio Deus lhos concedia235 como forma de 

resgatarem suas vidas no altar: “The blood is prohibited because God has ‘given’ it to 

humanity by ‘placing’ it, that is, ordering it to be placed, on his altar.” (SCHWARTZ, B., 

1991, In: ANDERSON, et al, p. 50). Aqui, o verbo “כפר” derivaria do substantivo “כֹפר” 

(“Kofer” – “resgate”, “pagamento”)236. O ofertante, portanto, paga pelo resgate de sua vida, 

que, de outra forma, seria requerida por seus pecados. Porém, é o próprio Deus quem propicia 

e inaugura o culto que oferece esse resgate, quando concede o sangue para expiação237. B. 

Schwartz observa o seguinte: “Consider the paradox in this: on the one hand, this is a clear 

expression of the idea of measure for measure embodied in the talionic demand, expressed by 

Priestly law in the phrase נפש תחת נפש – ‘life for life’ (Lev 24, 18). Man has somehow incurred 

a debt of his life, his נפש, and this is what he gives – a נפש. On the other hand it is a rejection, 

or at least an alleviation, of the very same talionic demand, since the נפש that man offers here 

is not his own, nor even actually that of animal, but merely a כֹפר –a substitute, an exchange 

which God is willing to receive in place of the real thing.” (Op. Cit., pp. 56-7).  

Sendo assim, qual seria a função de expiar (“לכפר את”) o santuário? Partindo dessa 

premissa, o sentido mais adequado encontra-se no acádio “kuppuru” (limpar, purgar), que, por 

extensão, denota expiar/erradicar as impurezas ou pecados que “poluem” o santuário. O 

santuário contaminado, poluído, levaria necessariamente a divindade a abandoná-lo. No 

                                                                                                                                                                             
teria algum poder aplacador (v. acima). Do mesmo modo, já vimos que a oferta de cereais também tem seu valor 
expiatório.    
234 Anteriormente havíamos estudado a proibição da ingestão do sangue por sua natureza. Aqui, a proibição é 
baseada no papel ritual desse elemento. Estaríamos diante de dois conceitos diversos, elaborados por dois autores 
ou duas escolas diferentes (P e H)? Ou talvez simplesmente não seriam concepções excludentes, sendo Lv 17, 11 
uma reflexão posterior de H sobre a função do sangue no ritual. À primeira vista, poderia presumir-se que apenas 
o sangue de animais sacrificados seria interdito. Contudo, o texto continua ampliando a proibição também para a 
caça: “In contrast (com o v. 11 e seu racional), the blood-life connection has actually been strengthened in this 

paragraph, so that in the final analysis the chapter contains all three possible expressions of the connection: in 

v. 12, life is in the blood; in 14a , blood is in the life; in 14b, blood is life.” Assim, o legislador sacerdotal “is far 

from a disinterested legislator; he employs every possible means, from persuasion to preventive enactments, to 

keep the Israelites from ingesting blood and incurring כרת.” (SCHWARTZ, B, 1991, In: ANDERSON et al, p. 
63). 
235 O texto mostra Deus como aquele que “נתן” “deu” o sangue para que o sacerdote “colocasse” “נתן” o sangue 
sobre o altar para efetuar o ritual expiatório (cf. Ex 29, 12; Lv 8, 15; 9,9; 16, 18). Deus, então, é visto como o 
provedor e fonte primeira do sistema do culto e de sua conseqüência, a expiação da vida humana. O culto foi 
ordenado por YHWH e o uso do sangue autorizado quando YHWH, senhor da vida, concede-o para resgate de 
outras vidas. A expiação é, portanto, em benefício do homem e não para a divindade.  
236 Com sentido cúltico, p. ex., em Ex 30, 12-16 e Nm 8, 19. Já 2Sm 21, 3 e Is 47, 11, Ex 21, 30, Pr 6, 35 são 
exemplos de seu uso não-cúltico. 
237 É bom salientar que crimes condenáveis à pena capital não são passíveis de expiação cultual, mas devem ser 
julgados por sistema judicial humano. Entre os crimes sentenciados com a pena de morte estão: profanação do 
Sábado (Ex 31, 14-15), oferta dos filhos ao deus Moloc (Lv 20, 2), amaldiçoar os pais (Lv 20, 9), blasfêmia (Lv, 
24, 16) e aproximação ilícita do santuário ou de seus objetos (v.  Nm 1, 51; 3, 10.38; 18, 7). Os crimes e pecados 
sentenciados com “Karet” também não são expiados através de ritual. A idéia é que crimes ou pecados que não 
podem ser corrigidos e reparados por confissão e compensação do prejuízo não são perdoáveis e passíveis de 
expiação (SCHWARTZ, B., 1999, p. 64).  
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entanto, foi exatamente para habitar no meio de Israel que YHWH chamou-o à existência ao 

tirá-lo do Egito. Seu abandono acarretaria a destruição da nação formada exclusivamente para 

ser o povo de YHWH238. Isso porque a santidade não convive com a impureza. Mesmo a 

pureza do acampamento israelita era resguardada. Pessoas com determinadas doenças de pele 

deviam ser afastadas, objetos de barro impuros eram quebrados239, casas atingidas por fungos 

podiam até ser demolidas.  Basicamente há duas formas de impureza: a pessoal e a que 

contaminaria o santuário. A impureza pessoal era geralmente limpa com abluções desde que 

efetuadas no mesmo dia (cf., p.ex., cap. 15, sobre impurezas sexuais). Aquelas que 

contaminavam o santuário requeriam sacrifício, esses sacrifícios específicos de que tratam os 

capítulos 4-5240. O que leva Milgrom a declarar: “Henceforth in P, the only fear evoked by 

impurity is its potential impact on the sanctuary.” (MILGROM, 2004, p. 10). Não apenas 

isso, o sacerdote era o responsável pela pureza do santuário onde morava YHWH e, em uma 

segunda instância, pela sobrevivência e bem estar de Israel. Assim, se o santuário “is 

                                                        
238 O temor do abandono divino e da conseqüente destruição da nação e o exílio que a ela seguiria pode ser, 
dentro da literatura sacerdotal, uma idéia exclusiva de H e é veiculado nas bênçãos e maldições estipuladas no 
capítulo 26 de Lv. A escola sacerdotal de H, do período imediatamente posterior à queda do Reino do Norte, 
presenciou a crise detonada pelo desaparecimento dos templos setentrionais, sua existência cultural e política 
independente e a dispersão do povo, e com eles conviveu. Ao mesmo tempo, H reitera a fé de que a aliança é 
inquebrável, anunciando o perdão divino e a nova reunião do povo. Antes, porém, arrepender-se-iam através do 
justo julgamento e sofrimento (vv. 40-2. 44-5; Wenham explica: “Divine blessing depends on obedience, but 

disobedience will not result in total rejection, just continued divine judgment.”  - WENHAM, 1979, p. 32; assim, 
ao mesmo tempo que H é exortativo pelo contexto pós crise da queda de Israel, é entusiasta e confiante, sendo 
base da reforma do rei Ezequias, trazendo esperança de um destino diferente para Judá, caso fossem fiéis). O 
exílio referido em Lv 26 não retrata o exílio babilônio, que não confirmou exatamente todos os horrores 
descritos nesse capítulo. Inclusive, uma parte razoável do povo adaptou-se à vida na Babilônia e, mesmo após o 
edito de Ciro, não retornou. Portanto, a tragédia de 722 perpetrada pelo sistema assírio de mesclar populações 
visando a aculturá-las e desuni-las para estabelecer um maior controle, encaixa-se mais adequadamente ao 
quadro de Lv 26. P, como veremos, reflete provavelmente um período anterior e transmite plena confiança nos 
efeitos do culto para o bem da nação. Na sua concepção, perigos individuais (= pessoas que não observavam 
corretamente a lei) eram devidamente eliminados por YHWH (cf. Lv 10 sobre a morte imediata dos filhos de 
Aarão ao apresentarem incenso de forma ilícita). Os pecados passíveis de perdão seriam limpos através do 
sacrifício, enquanto o rito de Yom Kippur expiaria os pecados mais graves e acumulados, que, possivelmente, 
colocariam a nação em risco. Para P, as coisas correriam eternamente assim, projetando uma nação idealizada ao 
redor do santuário (basta conferir o acampamento sistemático e perfeitamente organizado montado no deserto 
com o tabernáculo em seu centro; cf., p. ex., CHOURAQUI, Nomes, pp. 38.41). Mas vale lembrar que, em meio 
a essa confiança na eficácia, a crença de que Deus poderia abandonar Sua morada é real. Para impedir isso, 
existia todo esse sistema de expiação do santuário. O que vemos em H é a descrição elaborada e complexa do 
que ocorreria caso falhassem, ou, talvez aí a inovação fruto do trauma, acumulassem pecados (não só impurezas 
cultuais) que forçasse a terra a “vomitá-los” (Lv 18, 20 e 26) e o abandono de YHWH (v. também Ezequiel).       
239 A forma de purificação dependia do material com que eram confeccionados os utensílios domésticos. O barro, 
como material poroso, provavelmente era visto como irrecuperável. O mesmo não acontecia com objetos de 
metal, que eram lavados (cf. Lv 6,21). 
240 Mesmo as impurezas pessoais que não eram limpas no momento certo por ablução tinham de ser expiadas 
depois através de sacrifício, e se, por fim, não se sacrificasse, era pronunciada a sentença “Karet” (v. Lv 15, 31 e 
Nm 19, 13). O santuário poderia ser comparado a um ímã, que atrai toda impureza (cf., p. ex. Lv 20, 3), em 
qualquer ponto dentro dos limites da habitação dos israelitas (as fronteiras são móveis, p. ex. o próprio 
acampamento peregrino do período do deserto; segundo MILGROM, 2004, p. 31). 
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polluted, Israel’s holy redeemer can no longer dwell among them and their raison d’être is 

destroyed.”
241 (WENHAM, 1979, p. 5).  

As duas categorias de sacrifício Kapará, חטאת (Ḥata’at) e אשם (’Ašam), são os meios para 

auxiliar na manutenção da limpeza do santuário e evitar a tragédia do seu abandono. 

  

d-α) Qorban ḤḤḤḤata’at (Lv 4-5, 13) 

De modo geral, esse gênero de sacrifício é traduzido por “sacrifício pelo pecado”, 

baseando-se no simples fato de “חטא” ser freqüentemente traduzido por “pecado”. Apesar da 

lógica intrínseca a esse pensamento, essa não é a tradução mais adequada. Na verdade, os 

exegetas e especialistas há algum tempo vêm aceitando uma tradução até há pouco tempo 

“alternativa”. Um dos argumentos também é lingüístico e refere-se a outro fato, o de que o 

verbo “לחטא”, no Pi‘el, descreve a ação contrária àquela de quem comete “242”חטא. Isto é, 

enquanto “חטא” faz o homem impuro a ponto de contaminar o santuário, “לחטא” descreve o 

processo de purificação de “חטא”. Aparentemente, como um efeito secundário, também a 

pessoa é purificada, sendo a partir de então liberada a novamente prestar culto a YHWH243. 

Dessa forma, a tradução preferível para esse sacrifício é “sacrifício de purificação”. O 

substantivo “חטא”, por seu lado, no contexto deste capítulo, também não poderia ser traduzido 

                                                        
241 YHWH tirou os israelitas do Egito exclusivamente para ser seu Deus, habitar no meio deles e, assim, ser por 
eles cultuado. Se Deus abandona sua morada, Israel não tem mais sua razão de ser , mas YHWH, por sua vez, 
também deixa de ser adorado no mundo que criou. Cria-se, dessa forma, uma certa relação de dependência. E, 
semelhantemente, quando Israel não cumpre sua vocação, o nome de YHWH é desonrado entre as nações. Deus, 
então, corrige Israel para que Seu nome seja devidamente santificado e sua escolha justificada (no pensamento 
sacerdotal, o julgamento e punição dos pecados demonstra a santidade e justiça divinas; cf. Nm 20, 13; Lv 10, 3. 
Em Ezequiel, podemos perceber na prática que o julgamento é propriamente uma das partes que cabiam a Deus 
dentro da aliança; por outro lado, segundo Lv 26, também cabia-lhe abençoar, proteger e propiciar prosperidade 
enquanto Israel obedecesse).   
242 Cf. Ez 43, 22; Sl 51, 9; Nm 19, 19. 8, 7. Neste último exemplo, aparece a combinação “מי חטאת” (águas da 
purificação), que são derramadas sobre os levitas no dia de sua consagração. É, portanto, impossível pretender 
traduzir de outra maneira que não “águas da purificação”. As demais citações são igualmente convincentes nesse 
sentido. 
243 Milgrom defende uma visão mais restrita em que apenas o santuário é limpo através do sacrifício. Para o 
autor, o remorso é suficiente para purificar a consciência da pessoa (MILGROM, 2004, pp. 30-1). No entanto, é 
inimaginável que ela fosse considerada ritualmente pura antes de efetivar o sacrifício. Por outro lado, o rito é 
totalmente voltado ao santuário e por si só, sem o remorso, não teria efeito sobre o agente humano, como 
acontece no Yom Kippur, em que o sacrifício de purificação é realizado à sua revelia. Contudo, o rito do Yom 

Kippur purifica apenas o santuário, sem atingir o pecador não arrependido (sobre Yom Kippur, cf. logo abaixo). 
Já em Nm 28, 22.30; 29,5, lê-se que o sacrifício de purificação também é efetuado para expiar o ser humano, 
como é perceptível pelo uso da preposição “על”. Entretanto, ao mesmo tempo que é lógico que o sacrifício 
também purificava o homem impuro, essa aparentemente não é a preocupação do autor dos capítulos 4-5, 
certamente da escola de P. Nm 28, por sua vez, é claramente de redação H (texto com antropomorfismos mais 
acentuados do que em P; cf. 28, 2, em que Deus fala que a “minha oferta”  “קרבני” é “meu alimento” “לחמי” e 
que “meu presente de alimento” “אּׁשי” é para o “meu odor agradável” “ריח ניחחי”. Em textos P, a oferta, o 
presente de alimento e o odor agradável são sempre “para” Deus e nunca aparece combinado ao sufixo 
possessivo) e sua ênfase recai indubitavelmente, ao menos neste capítulo, sobre a dimensão humana e pessoal do 
sacrifício.   
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por “pecado”. O termo aqui não conotaria precisamente pecar e muito menos cometer um 

crime. Aqui, “חטא”, basicamente, faz o homem tornar-se impuro. Uma mulher, após um 

prolongamento anormal de suas regras, deve levar uma oferta para o sacrifício de purificação 

(Lv 15, 28-30), assim como outra que deu à luz (Lv 12, 6-8) ou uma pessoa com fluxo genital 

(Lv 15, 13-5). Os nazireus também ofereciam esse sacrifício quando completavam os dias de 

seu voto (Nm 6, 14-6) e a dedicação de um novo altar requeria-o da mesma forma (Lv 8, 15; 

Ex 29, 36-37; Ez 43, 19). Por conseguinte, não é possível definir essas pessoas como 

“pecadoras” ou mesmo as situações como “pecaminosas”. Elas estariam simplesmente fora da 

“norma” de pureza, tal qual estipulada pelo código sacerdotal. Inadvertência (“שגיגה”, o termo 

é repetido várias vezes em todo o texto) é considerada a palavra chave para entender o que 

está envolvido no sacrifício de purificação244. Contudo, nem todos os casos que requerem esse 

sacrifício seriam passíveis de ser descritos como acontecimentos “naturais”, como o parto ou 

a menstruação, condições essas totalmente inevitáveis e até mesmo alegres e desejáveis, como 

é o caso do parto245. Porém, são acrescidas à fonte dessas impurezas falhas inadvertidas, 

rituais ou religiosas, em que a pessoa violasse algum mandamento por ignorância da lei 

cultual246, por ignorância de um fato do qual depois é informado247 ou simplesmente por ser 

“atingido”, repentinamente, por algo ou situação que o tornasse impuro248.  

Outro aspecto desse sacrifício é que suas estipulações variam com o status do ofertante. O 

sumo sacerdote é o primeiro a ser citado (4, 3ss). Não é por acaso. Nas palavras de Wenham, 

“the seriousness of pollution depended on the seriousness of the sin, which in turn related to 

the status of the sinner.” (WENHAM, 1979, p. 96). Quando o sumo sacerdote falha 

inadvertidamente ou torna-se impuro249, todo o povo é atingido (Lv 4, 3; cf. 10, 6). Como 

representante da nação diante de YHWH dentro do santuário, seus erros são projetados sobre 

ela. O animal requerido para limpar sua impureza é condizente com a gravidade dessa 

                                                        
244 É bom lembrar que nem sempre “חטא” é inadvertido e também pode ter um sentido geral de “pecar” e 
“cometer pecado”. Fora desse contexto específico do sacrifício de purificação, o termo pode muito bem – é 
claro, analisando-se sua função em cada texto – ser traduzido por pecado, caracterizando-se, ao contrário, por ser 
intencional. Isso é correto para qualquer fonte fora da obra sacerdotal. Porém, a origem do termo “חטא” conota 
“errar” (o alvo), “falhar”, “faltar”, “fracassar”. Esse sentido, desprovido de intencionalidade, é o que parece 
encaixar-se melhor a essa categoria de faltas que requerem o sacrifício de purificação. 
245 Posto que é da própria literatura sacerdotal o mandamento divino em Gn 1, 28: “Sede fecundos, multiplicai-

vos” (BJ).  
246 P. ex., alguém que ingeriu a carne de algum animal impuro sem sabê-lo. Eventualmente, poderia descobrir e 
atinar-se de sua condição.  
247 P. ex. alguém que tenha tocado uma pessoa impura sem saber de suas condições e seja informado apenas dias 
depois. Não tendo podido fazer as abluções necessárias, devia purificar-se através do sacrifício. 
248 P. ex., a lei do nazireu contempla a possibilidade de alguém morrer a seu lado repentinamente, contaminando-
o (Nm 6, 9). No caso do nazireu, a situação é um pouco mais complicada, pois interrompia seu estado de 
consagrado e obrigava-o a submeter-se a um rito de “reconsagração”. O leigo, por sua vez, deve purificar-se 
através de um sacrifício de purificação.  
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situação: o novilho, o animal mais valioso dentre aqueles passíveis de serem sacrificados. O 

rito fundamental desse sacrifício não era exatamente a queima da gordura da vitima, mas a 

aspersão do seu sangue como sistema de limpeza ritual dos locais afetados. O sangue é, assim, 

o detergente capaz de erradicar a sujeira espiritual que polui o sacro. Ele era colocado nos 

chifres do altar do incenso250 e borrifado sete vezes251 sobre a Parokhet. Esse procedimento 

indica que a impureza do sumo sacerdote afetava diretamente o Santo dos Santos e o 

santuário, área de sua atuação como mediador. Assim, ao invés de ajudar a manter o santuário 

limpo e propiciar as bênçãos divinas a Israel, o sumo sacerdote, em estado de impureza, 

levava poluição para dentro da morada divina. Por fim, a gordura do animal era a parte 

queimada no altar para Deus, e o restante devia ser queimado (שרף) em lugar puro fora do 

acampamento. 

As faltas inadvertidas cometidas pela comunidade (4, 13ss) parecem ter o mesmo efeito 

sobre o santuário e o Santo dos Santos. O ritual é basicamente o mesmo. A diferença é que 

são os anciãos, representantes políticos da comunidade, quem impõem as mãos sobre a 

vítima252. Mas a quem o texto estaria definindo, neste contexto, como “comunidade” e, na 

seqüência, como “assembléia”253? A “comunidade” ou “comunidade dos filhos de Israel” é 

um termo técnico dentro da literatura sacerdotal que, na maior parte dos casos, abrange toda a 

nação, inclusive mulheres e crianças (p. ex. Nm 17, 11). Em outras partes, pode referir-se 

mais restritamente a homens adultos, de modo especial aos que já podiam ir à guerra (Nm 14, 

1-4; 31, 26.28.43). Em outros casos, compreendia os líderes tribais, reunidos 

corporativamente em favor da nação como um todo (p. ex. Js 22, 14-6). Pode ser o caso aqui, 

de faltas inadvertidas cometidas pelos líderes ou mesmo pelo povo, mas que, em qualquer 

caso, recaíam sob a responsabilidade de seus representantes corporativos e requeriam essa 

                                                                                                                                                                             
249 Cf. as normas específicas, também mais rígidas, dirigidas ao sumo sacerdote (cf. Lv 21).  
250 Chifres eram símbolo de força e poder no Oriente Médio antigo. Espalhar sangue sobre os cornos equivalia a 
passar no altar inteiro, ou seja, a parte pelo todo. Os chifres também eram as extremidades, reconhecidamente a 
área mais vulnerável de um corpo. Dessa perspectiva, talvez simbolizassem o canal por onde penetrava a 
contaminação e seria, por isso, o local a ser simbolicamente limpo.    
251 Milgrom recorda Ibn Ezra que aponta para a freqüência do número sete do calendário cúltico: o sétimo dia 
(sábado), as sete semanas para Pentecostes, o sétimo mês (quando ocorriam festas importantes, e a mais 
importante dentre elas seria o Yom Kippur), o sétimo ano (o ano sabático), os sete cordeiros (durante as festas, e 
quatorze – duas vezes sete – durante Tabernáculos). Cf. MILGROM, 1991, Leviticus, p. 234. 
252 A seção referente ao sumo sacerdote não orienta explicitamente a imposição de mão. 
253 Segue nossa tradução do texto: “E se toda a comunidade (“עדה” “‘edah”) de Israel pecar inadvertidamente, 

e o fato estiver oculto dos olhos da assembléia (“קהל” “qahal”), e fizeram qualquer coisa dos mandamentos de 

YHWH que não era para fazer e tornou-se culpada, e se, então, torna-se conhecido o pecado que foi cometido 

por ela, então a assembléia oferecerá um novilho de gado maior para o sacrifício pelo pecado. E trá-lo-á diante 

da Tenda do Encontro.” (Lv 4, 13-4).   
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purificação em especial254. Já o termo assembléia, por sua vez, pode ser simplesmente um 

sinônimo255, como também uma referência mais geral a todo o povo, talvez mesmo incluindo 

os estrangeiros que habitavam entre os israelitas256.    

Outro caso abordado é o da impureza ou falta por inadvertência individual de algum chefe 

de Israel (chefes de clã de Israel257; Lv 4, 22ss). A oferta requerida é de um bode. O menor 

valor do animal indica a menor gravidade da impureza. O chefe impõe sua mão sobre a 

cabeça da vítima e, após a degola, o sangue é colocado sobre os cornos e derramado sobre a 

base do altar externo. Confirma-se, assim, a suspeita de que a impureza individual inadvertida 

de leigos nunca é severa o suficiente para, por si só, atingir o santuário. Isso, porém, não 

significa que não seriam impurezas intrinsecamente perigosas para o santuário como um todo, 

acarretando, por acúmulo e negligência, uma situação de risco. Como no caso da Minḥah, 

                                                        
254 A revolta dos chefes em Nm 16 pode ser um caso em que a insatisfação do povo e seus representantes contra 
Moisés, e de modo especial contra Aarão, levou-os a um grave pecado ritual. Os chefes reivindicavam o 
reconhecimento de que toda a comunidade seria santa e, por isso, teria o direito (através de seus chefes) de 
cultuar diretamente a YHWH, sem necessitar da mediação de Aarão. Todos os chefes aparecem diante de 
YHWH para oferecer incenso e Deus mesmo, por fim, os castiga por sua pretensão e por uma rebelião contra a 
escolha divina por Aarão. Nova rebelião é relatada em Nm 17, 6ss e mais uma vez Deus confirma a Sua escolha: 
somente Aarão e sua descendência têm acesso ao santuário e aos objetos e ritos sacros. Nesse segundo relato, 
Aarão expia pelo povo exatamente por meio do incenso. Conclui-se, assim , que a oferta legítima (através de 
Aarão) leva à expiação, enquanto a oferta por outro mediador leva ao castigo por rebelião. O caso certamente 
não pode ser encarado como falta por inadvertência, mas pode esclarecer como poderia ocorrer uma falta 
corporativa que, após o esclarecimento dos fatos, seria reconhecida pelo povo e seus representantes como um ato 
merecedor de purificação comunitária.  
255 Na opinião de Milgrom ‘Edah e Qahal são sinônimos. ‘Edah, na verdade, com o passar do tempo foi 
substituído por qahal e, já no período do Dt, apenas o termo qahal é utilizado (para Milgrom, a ‘edah, como essa 
associação representativa descrita em P, perderá sua função e significado com a instituição da monarquia). O 
próprio profeta Ezequiel, surpreendentemente, mesmo sendo tão fiel aos antigos textos sacerdotais, não utiliza 
‘edah nem ao menos uma vez (usa apenas qahal; cf. 16, 40; 17, 17, 23, 3, entre outros). Os textos do pós-exílio 
são praticamente unânimes (Esd 10, 12; Nee 8, 2), sendo Crônicas a única exceção (2Cr 23, 3 e 24, 6). Fora dos 
textos bíblicos, teremos a comunidade de Qumran que se auto-determinará “העדה”. Assim, para Milgrom, a 
escolha do uso de sinônimos em nosso texto não é estilística, mas uma ação deliberada do redator exílico de 
esclarecer para o povo da época que a ‘edah seria o equivalente ao que se denominava contemporaneamente 
kahal (cf. MILGROM, 1991, Leviticus, pp. 242-3). 
256 Pelo menos em textos de redação H parece ser esse o caso. Peguemos Nm 15, 14-16: “E se habitar convosco 

um estrangeiro ou que esteja entre vós para vossas gerações, fará um presente de alimento de odor agradável a 

YHWH, conforme fizerdes assim fará a assembléia. É uma lei para vós e para o estrangeiro que habita, uma lei 

perpétua para vossas gerações, como será para vós, será para o estrangeiro diante de YHWH. Uma Torá e uma 

sentença será para vós e para o estrangeiro que habita convosco.”. Esse é um dos muitos textos em que o 
estrangeiro parece fazer parte da qahal, que poderia abranger Israel e todos aqueles que se uniram a ele. Aliás, 
em seguida, Nm 15 (22-6) prescreve um ritual de sacrifício de purificação pela comunidade muito mais 
complexo, exigindo que uma ‘Olah (um novilho) acompanhada com a Minḥah e a libação (em Nm, a ‘Olah tem 
sempre esses dois “acompanhamentos”) fosse oferecida antes da vítima pela purificação, que não é mais um 
novilho mas um bode. Milgrom acredita que a exigência da ‘Olah é, na verdade, a parte mais antiga da 
prescrição, pois era o sacrifício expiatório por excelência fora de P. Um sacrifício de purificação específico foi 
desenvolvido posteriormente, enquanto H preservaria o antigo ritual de Nm 15. É o sacrifício conforme descrito 
em Nm, porém, que constitui a base para os sacrifícios públicos em Nm 28-9. Ezequiel supõe ambos (43, 18-27, 
para a consagração do altar. A consagração do altar da Tenda do Encontro – Ex 29, 36-7 – segue Lv 4 e 
demonstra que Ex 29 é do período de P). Pode-se então inferir que H readaptou alguma prescrição antiga 
acrescentando o sacrifício de purificação. 
257 Cf. MILGROM, 1991, Leviticus, pp. 246-7. 
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parte do sacrifício pertence unicamente ao sacerdote e, como “coisa santíssima”, deve ser 

comido em lugar santo, mais especificamente, o átrio (cf. Nota 53 acima) 258. Tudo o que toca 

é santificado259, vestes respingadas de sangue devem ser lavadas em lugar puro, recipientes 

que o tocam devem ser quebrados e, de bronze, lavados (6, 18ss).  

A diferença para a oferta do leigo (4, 27ss) é que o animal apresentado por este deve ser 

uma fêmea: cabra ou cordeira. O ritual segue sem alteração. Surpreendentemente, a expressão 

“odor agradável” aparece no v. 31. De qualquer maneira, é obviamente um termo evitado, 

aparecendo essa única vez dentre todas as descrições de sacrifícios expiatórios, 

principalmente se comparando com sua repetição em praticamente cada seção nos capítulos 

anteriores. Na opinião de Milgrom, não haveria razão para Deus não aceitar a oferta de 

expiação como algo agradável, já que ela simboliza um coração contrito e arrependido. 

Porém, as evidências apontam para a tentativa de desvincular o rito de expiação de pecados, 

impurezas e faltas de algo que cause prazer ou aplaque a divindade.  

Como é perceptível através da análise do texto, de modo geral, não havia meios de não se 

tornar impuro (afinal de contas, até o próprio nascimento gera impureza...), ou por fatos 

naturais, nada proibidos, ou por outros mais graves, que deviam ser evitados. Contudo, o que 

se configurava definitivamente condenável era não se purificar. Mas, uma vez seguindo as 

regras do sacrifício, que era movido pelo remorso, arrependimento ou consciência da 

necessidade de ser purificado, o perdão era certo. Todas as seções são concluídas com “o 

sacerdote fará expiação por eles, e serão perdoados”
260. O perdão só acontece inteiramente 

após a queima do animal e não com os procedimentos de limpeza dentro da Tenda. Milgrom 

defende que o perdão não é um resultado automático do ritual, mas procede de Deus e 

depende de Sua solicitude (cf. MILGROM, 1991, Leviticus, p.18). Porém, nas palavras do 

                                                        
258 É provável que o ato sacerdotal de comer a carne do sacrifício fosse parte do rito expiatório, como sugere a 
pergunta de Moisés a Aarão que acabara de perder seus dois filhos e não seguira o preceito de comer o sacrifício 
no tempo e lugar determinados: “Por que não comestes o sacrifício de purificação em lugar santo, pois é coisa 

santíssima que vos foi dada para carregar a iniqüidade da comunidade, expiando por eles diante de YHWH?” 
(Lv 10, 17). Milgrom argumenta em favor dessa teoria: “Once the blood has removed the impurities they are 

symbolically transferred to the carcass, which must now be disposed of. Because a carcass bearing severe 

impurities is burned (4, 12; 16, 27) it must therefore follow that the carcass bearing lesser impurities is 

eliminated by ingestion. Indeed, the text confirms this thesis, providing an unambiguous response: Israel’s 

impurity is removed by eating the purification offering. As succinctly stated by the rabbinic aphorism, ‘When the 

priests eat [the purification offering] the offerers are expiated.’” (citação de Sipra Shemini, 2, 4; MILGROM, 
2004, p. 97)  
259 Também a Minḥah; cf. 6, 11, mas aqui a descrição é mais detalhada. 
260 Na verdade, há uma exceção que é o sacrifício de purificação em nome do sumo sacerdote, no primeiro 
parágrafo. Existe a possibilidade de que simplesmente não cabia ao sacerdote proclamar seu próprio perdão (cf. 
WENHAM, 1979, p. 87), assim como não podia comer da carne das ofertas em seu benefício. Outra sugestão foi 
levantada por Abravanel, que argumentava que os dois primeiros sacrifícios descritos, pelo sumo sacerdote e 
pela comunidade, compraziam um único caso (cf. MILGROM, 1991, Leviticus, p. 241). 
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texto também não transpira qualquer receio de que, se executado corretamente, ele não 

surtisse os efeitos desejados, quais sejam, purificar o santuário, em primeiro lugar, e liberar o 

homem de sua impureza. Essa é a certeza que os sacerdotes pretendem comunicar ao israelita 

que procura seus serviços especializados para aliviar sua consciência, fazendo sua parte pelo 

bem da nação, e para ser novamente membro participante do culto a YHWH261.              

 

d-α-1) ḤḤḤḤata’at alternativa (Lv 5, 15) 

Os vv. 1-4 do capítulo 5 trazem alguns exemplos de situações que, em princípio, não 

competiriam a um sacrifício de purificação, configurando ou casos graves ou de impureza 

prolongada ou, ainda, simplesmente de natureza distinta dos que normalmente requereriam 

uma Ḥata’at. Nenhum é definido como ato inadvertido mas, como veremos, têm sua força de 

contaminação reduzida, solicitando uma Ḥata’at alternativa, o que Milgrom denomina 

“Graduated Purification Offering”. Com relação ao rito em si, são duas as diferenças com 

relação à oferta Ḥata’at “regular”. Primeiramente, ela requer confissão. Segundo, ela abre 

opção para o pobre (5, 11ss) ofertar duas aves –  duas rolas ou dois pombinhos – uma para a 

‘Olah e outra para o sacrifício de purificação. O procedimento ritual também não é o mesmo: 

o sangue é salpicado sobre a parede do altar (não nos cornos) e espremido contra a base do 

altar. Há ainda uma opção adicional, isto é, flor de farinha sem fermento. Um detalhe que não 

deve passar despercebido, pois a oferta, diferentemente da Minḥah, deve ser sem azeite nem 

incenso. O motivo é esclarecido pelo próprio texto: “porque é um sacrifício de purificação” 

(v.11; cf. Nm 5, 11). Esse fato pode indicar que esses dois elementos eram considerados 

sinais de circunstância alegre ou festiva. Contudo, como vimos anteriormente, a Bíblia 

explicita que apenas o sangue teria o poder de expiar (Lv 17, 10-11). Harrison argumenta que 

essa oferta não seria uma exceção, visto que: “a queima de uma porção memorial (12) dava à 

oferta a categoria de um sacrifício cruento, visto que a amostra era misturada com os demais 

sacrifícios queimados no altar.” (HARRISON, p. 64). Ao mesmo tempo, também deve ser 

considerado que, como visto em outro momento (cf. Nota acima e Lv 14, 20), haveria outros 

meios, não tão apropriados, de expiar. Milgrom põe em dúvida de que essa oferta tivesse o 

                                                        
261 Knohl afirma: “The passive נפעל form (להם/לו) נםלח at the close of the description of the cleansing procedure 

.... also expresses, in linguistic form, the impersonal nature of the ritual: forgiveness is, as it were, independent 

of God’s response, but an automatic and necessary consequence of the cleansing act performed by the priest.” 
(KNOHL, 1995, p. 135). 
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poder de purificar o santuário262, mas, de qualquer forma, tinha seu efeito sobre o ofertante263. 

O autor traz paralelos mesopotâmicos e assírios do uso de flor de farinha em ritos de 

purificação. Em seguida procura explicar o caso israelita: “Nonetheless, the regular and 

frequently attested use of flour as a kpr
264

 agent may well account for the acceptance as a 

concession to the poor, in the borderline cases of the graduated purification offering, and the 

burning of its token portion on the altar effects the altar’s purgation on behalf of the offerer.” 

(MILGROM, 1991, Leviticus, pp. 306-7). Há de se notar que talvez esta medida 

impossibilitasse qualquer justificativa para não se proceder ou retardar ainda mais a 

purificação necessária, pelo menos nesses casos.   

 O primeiro caso, tratado em 5, 1, é daquele que se negara a testemunhar ou testificar após 

uma imprecação265. Nesse caso, a pessoa, enquanto não se purifica, “carrega a sua 

iniqüidade”266. O texto parece sugerir que seria um caso atenuado, pois a pessoa teria apenas 

“escutado” a imprecação, sem ter-se envolvido efetivamente no seu pronunciamento, e, 

portanto, não seria “exatamente” culpada de tê-la quebrado. Mas, enfim, teria ouvido a 

imprecação e permanecido em silêncio, numa tentativa deliberada de “enganar” a divindade. 

Ao mesmo tempo que não poderia ser caracterizado como falta inadvertida, não tem a mesma 

gravidade do falso testemunho. Diante desses fatores contrastantes, o legislador sacerdotal, 

                                                        
262 A parturiente (Lv 12, 8), o homem curado de fluxo e o curado de doença de pele (14, 10.21-2) são incluídos 
nessa categoria de Ḥata’at, mas não têm licença para ofertar flor de farinha. Provavelmente, o tipo de impureza 
que carregavam afetava gravemente o santuário e necessitavam do sangue da vítima para poder purificá-lo. Os 
pobres têm a opção de levar as aves.  
263

 “This law proves that the cereal offering can serve an expiatory function... That is can also purge the 

sanctuary as a purification offering is questionable, however...” (Op. Cit., p. 306). 
264 Como meio de “Kaparah”, expiação. 
265 Não é especificado, mas poderia ser por motivos tão diferentes quanto cumplicidade, medo ou indiferença. A 
imprecação é feita em nome de Deus.  
 Aqui no seu sentido negativo, o mais comum na .(”carregará iniqüidade/falta/crime“) ”ונשא ע%ן/חטא/פשע“ 266
literatura sacerdotal. Compara-se a culpa por transgressão a uma carga que o pecador tem de carregar, 
demonstrando as conseqüências, opressão e longa duração do pecado. Eventualmente, essa pessoa poderia 
mesmo cair sob o peso da “carga”. Essa não é uma expressão que define o castigo, mas que descreve o estado do 
pecador que “arrasta” seu sentimento de culpa. As faltas que são passíveis de perdão via sacrifício devem ser 
devidamente expiadas e reparadas em conformidade com as leis determinadas segundo a transgressão. Quanto 
àquelas que não são “perdoáveis” ou que não foram expiadas, podem levar o pecador a ser castigado por causa 
delas (ou pela negligência), podendo ser sentenciado a “Karet”, ou, ainda, a morrer carregando-as. É bom frisar 
que “Karet” e “carregar a iniqüidade” não são a mesma coisa, mas que, por sua vez, “carregar a iniqüidade” pode 
levar a “Karet”. Nos casos de faltas que não podem ser corrigidas e expiadas, o pecador está fadado a viver (e 
morrer) com a culpa esmagadora. Porém, a mesma expressão, em outro contexto, principalmente ritual, aponta 
para o perdão. “נשא ע%ן”, então, tem o sentido de “carregar”, “remover” o pecado para longe do santuário ou, ao 
expiar-se os pecados do transgressor, ele é liberado de sua carga (v. abaixo, rito do Yom Kippur e p. 7 acima, 
também sobre o bode expiatório de Yom Kippur). Afinal, como diz o Sl 130, 3: “Se guardardes as iniqüidades 

Senhor Deus, quem subsistirá?” (B.Av.). É bom notar que em Ezequiel a expressão é mais desenvolvida, como 
mostra a variação de combinações, p. ex., “carrega a vergonha” (כלמה), “as abominações” (תועבות), “a infâmia” 
 novamente ,(cf. Ez 16, 52.58; 23, 35; 32, 24-5.30; 34, 29; 36, 6.7.15; 39, 26; 44, 13 ;תזנות) ”a obscenidade“ ,(זמה)
constituindo uma prova de que Ezequiel é posterior a P e H; sobre a expressão “ונשא ע%ן/חטא/פשע”, nossa base foi 
o estudo de SCHWARTZ, B., 1999, pp. 57-65).   



 92

mediante confissão, faz dele um caso passível de ser expiado pela Ḥata’at “graduada”. O 

segundo trata das pessoas que tocam em carcaça de animal impuro ou qualquer coisa impura, 

e, esquecendo de proceder as abluções no tempo previsto, prolongam seu estado de impureza. 

O terceiro caso acrescenta o contato com impurezas humanas. Entretanto, deve-se notar que 

não estão incluídas as pessoas que seriam a fonte primária de impureza, mas apenas aquelas 

que se contaminaram de forma indireta, pelo contato com as primeiras. Sob esse aspecto, elas 

não seriam, em primeira instância, devedoras de oferta ritual. Não obstante, retardando a 

purificação, caem no caso previsto para Ḥata’at alternativa. De qualquer modo, o que deve 

ser confessado e revertido por essas pessoas não é a circunstância de seu contato com o 

impuro, mas o fato de ter deixado de se purificar, mesmo por esquecimento – qualquer que 

seja o motivo, é considerado uma negligência – , tornando-se impuro. O quarto caso refere-se 

a um juramento não cumprido, também por esquecimento. O devido cumprimento de 

juramentos, invariavelmente feitos em nome da divindade, – é requerido pela lei (Nm 30, 3), 

mesmo quando as conseqüências são funestas (cf. Jz 11, 29ss). A punição divina do não 

cumprimento é esperada como certa (Dt 23, 22-24).  Aqui, porém, o fato de um lapso ser a 

razão do não cumprimento mitiga o seu peso e P, então, confere a oportunidade de redimi-lo 

através da confissão e desta forma peculiar de Ḥata’at. O remorso e o sentimento de culpa são 

a base para entender a lógica desse sacrifício alternativo. Poderíamos dizer que o 

arrependimento transforma uma negligência ou ação consciente ou proposital em uma falta 

por inadvertência267. No entanto, é somente após a confissão que o culpado por tais faltas 

estaria autorizado a ofertar seu sacrifício de purificação268. 

Milgrom, através da constatação da natureza secundária da origem da impureza nos quatro 

casos, observa que talvez seja essa ambivalência que possibilitou ao legislador abrir a opção 

para o uso da flor de farinha para a expiação. Assim: “Clearly, that is why the other two cases 

of graduated offerings, the mĕsōrā‘ (pessoa com doença de pele), and the parturient, as well 

as the zāb (pessoa curada de fluxo), do not permit semolina: their impurity is primary and 

                                                        
267 Voltamos a esse ponto no sacrifício de reparação, em que as situações envolvidas são muito mais claras e em 
que esse fator é essencial para sua própria conceituação. 
268 Gorman explica a questão através da necessidade de explicitar a situação por meio do discurso falado e sacro: 
“Several of the situations that call for confession have to do with false words spoken in a sacred context. 

Confession must also be placed in the context of sacred speech.” (GORMAN, 1997, p. 44). É difícil inferir qual 
era o sistema de confissão. Aqui o ofendido seria o próprio Deus, mas será que o mais lógico dentro da 
mentalidade do Israel antigo seria uma confissão mediada pelo sacerdote como representante do divino? O texto, 
porém, nada estipula. E o que aconteceria, então, nos casos específicos do sacrifício de reparação que, muitas 
vezes, tratam de relações interpessoais? A confissão seria feita diretamente para a pessoa? E caso o ofendido ou 
prejudicado não perdoasse, Deus perdoaria da mesma forma pois o que valeria seria o arrependimento do 
ofensor?   
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hence the ritual detergent of blood is necessary to purge the sanctuary. Thus it may be the 

anomalous nature of the impurity and its potency that have, in the long run, been responsible 

for creating the cultic fiction that semolina can purge the sanctuary.” (MILGROM, 1991, 

Leviticus, p. 316). 

Ainda outro elemento comum aos quatro casos é seu caráter exclusivamente espiritual. A 

preocupação aqui é com o sagrado. A imprecação e o juramento, p. ex., são feitos em nome de 

Deus, que foi assim, de certa forma, profanado. Os dois casos de impureza prolongada 

ameaçam não só atingir o santuário, mas também possivelmente serem percebidos pela 

sociedade como um ato de rebelião frontal em relação à lei. Poderíamos inferir que P estaria 

interessado nas faltas interpessoais apenas enquanto elas atingem o sagrado? De certo modo, 

sim. Contudo, talvez não se deva interpretar esse fato como uma demonstração do 

desinteresse sacerdotal pela ética ou pelo social, como defende Knohl269. P certamente legisla 

pela perspectiva cúltica. Por outro lado, havia um código civil de leis nacional (cf. o código da 

aliança em Êxodo) que, numa primeira instância, era aplicado em tribunais locais pelos chefes 

patriarcais e anciãos encarregados como juízes e, numa segunda instância, pelo tribunal de 

Jerusalém administrado pela coroa (cf. CRÜSEMANN, 140-1). Sacerdotes, por sua vez, 

também exerceram cargos como juízes, porém, como bem esclarece 2 Crônicas: “Também em 

Jerusalém, Josafá tinha estabelecido levitas e sacerdotes voltados à cidade para administrar 

a justiça em nome do Senhor e para serem árbitros nos litígios.” (19, 8); e o texto continua 

narrando as “palavras” do rei Josafá aos juizes nomeados: “Tendes à vossa frente o sumo 

sacerdote Amarias, para todos os assuntos religiosos, e Zabadias, filho de Ismael, príncipe 

da casa de Judá, para todos os negócios civis. Tereis à vossa disposição levitas, na qualidade 

de escribas.” (v. 11 – B.Av.). Com relação ao templo, área de seu domínio e cuidado, os 

sacerdotes legislavam, consoante as regras que visavam à devida manutenção do culto e seu 

pessoal, a limpeza ritual do local sagrado e a saúde espiritual do povo.        

 

d-α-2) Qorban ḤḤḤḤata’at através do rito da Vaca Vermelha 

 A impureza por contato com um cadáver requeria um rito diferenciado, conhecido 

como o ritual da “vaca vermelha”. No versículo 9, ele é explicitamente definido como 

“sacrifício de purificação”. Contudo, seu procedimento é totalmente diverso do que vimos até 

agora. Um aspecto que causa perplexidade é o fato de a vaca ser queimada fora do altar, não 

sendo, portanto, nenhuma parte oferecida à divindade. Wenham também faz notar que o verbo 

                                                        
269 Cf. tese em KNOHL, 1995. 
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utilizado para descrever a queima é “שרף”, e não “הקטיר”, quando é o caso de queima de 

sacrifícios sobre o altar270 (WENHAM, 2006, p. 154). Portanto, não poderia ser caracterizado 

como um sacrifício a Deus271. Na verdade, o animal é incinerado inteiro, mesmo com seu 

sangue e excrementos, fora do acampamento. Neste abate em particular, é muito claro que é o 

sacerdote quem faz a degola. Antes de a vaca ser incinerada, porém, o sacerdote recolhera o 

suficiente do seu sangue para aspergir sete vezes a entrada da Tenda do Encontro. Um 

preparado é então misturado com as cinzas da vaca: hissopo, madeira de cedro e dois fios de 

lã carmesim, simbolizando a cor do sangue expiador. O sacerdote que procedera a incineração 

tornava-se impuro e devia banhar-se e lavar sua roupa272. Como acontece com todas as 

purificações por ablução, a impureza permanece até início do anoitecer. Outra pessoa, 

obrigatoriamente em estado de pureza, é encarregada de juntar as cinzas e misturar com água. 

Ela também se torna impura no processo e deve purificar-se. Milgrom explica: “Furthermore, 

like the purification offering blood, which bears the impurity it has absorbed, the remnants of 

the red cow, which contain the same blood, contaminate anything they touch.” (MILGROM, 

2004, p. 35).  

O resultado de todo esse rito é uma água denominada “מי נּדה” (“mei niddah” “águas 

purificadoras”273) que deve ser derramada sobre o impuro duas vezes durante a semana de 

duração de sua purificação, no terceiro e sétimo dias274. Objetos e tendas contaminadas pela 

presença ou contato com cadáver também devem ser purificadas através dessa água. Essa 

mistura, o meio indispensável para purificação dessa grave impureza que atingia o santuário, 

                                                                                                                                                                             
 
270 Como visto acima, p. 72. 
271 Milgrom observa que esse seria o único caso no código sacerdotal. O cordeiro da páscoa, no entanto, também 
não era inicialmente sacrificado em altar e nenhuma de suas partes era reservada para a divindade, e, por isso 
mesmo,Willi-Plein não o reconhece como sendo propriamente um sacrifício (WILLI-PLEIN, p. 120). Em nota, a 
autora defende que o livro de Dt define o rito como sacrifício desejando que não perdesse sua singularidade, uma 
vez que poderia ser equiparado com o abate profano que fora liberado por D (Op. Cit., p. 109, nota 42). Talvez 
esses dois casos indiquem que, na verdade, dependendo de seu caráter, um abate mesmo fora do altar e mesmo 
sem nenhuma parte do animal sendo dedicada a YHWH podia ser denominado sacrifício. 
272 É o que Milgrom denomina o “paradoxo da vaca vermelha”, ou seja, o preparado que serve para purificar 
torna aqueles que o preparam e procedem o ritual impuros. Ele explica: como as carcaças de animais que são 
sacrificados para a purificação de contaminações mais severas têm poder contaminador, devendo ser queimadas, 
elas tornam impuro aquele que as leva para fora do santuário, assim também as cinzas da vaca vermelha 
(MILGROM, 2004, p. 34; 1991, pp. 270ss).    
273 Expressão muitas vezes traduzida por “água lustral”. O substantivo “נּדה” carrega o sentido de impureza 
grave, sendo a palavra usada para menstruação (Lv 12, 2.5; 15, 19-28; 18, 19; 20, 18) e para descrever o ato da 
união sexual entre cunhados (20, 21). Poder-se-ia talvez inferir que a impureza do contato com o morto 
possivelmente seria também definida como “נּדה”. No entanto, também é pouco provável que a combinação “נּדה 
 possa ser traduzida por “águas da impureza”, como sugere o BDB (embora seja explicado, de qualquer ”מי
maneira, que sua função seria remover a impureza). Semelhante ao que acontece com o verbo no “חטא” no Pi‘el, 
sua função é reverter o estado presente, descrevendo o processo de purificação daquele tipo específico de 
impureza. Ezequiel 36, 17, é uma prova de que existiam variações verbais para o radical (cf. “ּנּדה”, no Nif‘al, 
observe-se o daguesh no “ּנ”)    
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estava sempre disponível, guardada para seu uso imediato, quando necessário. Para Milgrom, 

essa idéia é que dá a base para poder-se conceituar tal rito como um “sacrifício de 

purificação”: “By keeping the blood with the ashes of the sacrifice, the ashes become a 

continuing purification offering.” (Op. Cit., p. 34). Não proceder o devido processo de 

purificação sentenciava automaticamente a pessoa impura a ser “cortada de Israel”: “Todo 

aquele que toca em um morto, no cadáver humano que está morto, e não se purifica, polui o 

tabernáculo de YHWH e será cortada essa vida de Israel porque as águas purificadoras não 

foram aspergidas sobre ele e está impuro e sua impureza permanecerá nele.” (Nm 19, 13; o 

mesmo no v. 20). Wemhan lembra que esse ritual tornava mais acessível para as pessoas 

pobres a purificação para essa grave impureza, que então não eram obrigadas a oferecer um 

sacrifício animal (WENHAM, 2006, p. 153). Observa-se, assim, mais uma vez, o código 

sacerdotal legislando em prol da proteção do santuário, fonte de vida para Israel275. 

 

d-β) Qorban ’Ašam (Lv 5, 15ss) 

  O sacrifício de reparação define-se pelo fato de que a falta a ser expiada é merecedora 

de castigo, o que, como visto, não é o caso da Ḥata’at. A tradução de אשם pode ser baseada 

em seu sentido original “culpa”, sendo, então, denominado “sacrifício pela culpa”. 

Invariavelmente, quem procurava esse rito de expiação devia fazê-lo pelo sentimento de 

culpa, de que algo estaria errado e que poderia ser castigado por isso, seja por um dever não 

cumprido (p. ex., um voto), uma dívida com alguém ou com o santuário, ou qualquer ato 

causador de prejuízo a outrem, envolvendo o nome divino. O inverso também é verdadeiro: 

ser atingido por um sofrimento significava para a vítima que provavelmente estava em falta 

diante de Deus, mesmo que não se lembrasse de nada em especial. Contudo, semelhante à 

Ḥata’at, essas faltas são inadvertidas, pois toda a ação intencional (de mão levantada – como 

crimes intencionais ou premeditados276) contra a lei deixa de ser passível de ser expiada via 

sacrifício. A sentença prevista deve ser aplicada com todo rigor277. 

                                                                                                                                                                             
274 As abluções regulares também são prescritas. 
275 Sobre outros detalhes relacionados a esse sacrifício, como, p. ex, sua origem como ritual de exorcismo, cf. 
Nota 159 acima. 
276 Em Nm 15, 30 lê-se: “E a pessoa que fez com mão erguida (“ביד רמה”, ou seja, deliberadamente) dentre os 

nativos ou dentre os estrangeiros, ele ultraja YHWH e será cortada essa pessoa do meio de seu povo.” 
277 Wright alerta para a questão de que as preocupações de P e H nem sempre são as mesmas, pelo menos em 
intensidade. H, na verdade herdou material de P e trabalha com ele e o interpreta (WRIGHT, 1991, In: 
ANDERSON et al, p. 151, Nota 2). Um exemplo bastante radical pode ser percebido no caso de um homem que 
tem relações com uma mulher em seus dias de menstruação. Enquanto P legisla que esse homem ficaria impuro 
por sete dias e contaminaria qualquer lugar em que se deitasse (cf. Lv 15, 2), H prescreve que tanto o homem 
quanto a mulher devem ser cortados de seu “povo”. P, então, atribui certa gravidade à impureza contraída pelo 
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Como vimos com o sacrifício Ḥata’at, sua tradução pode ser baseada em sua função, qual 

seja, reparar a falta, donde “sacrifício de reparação”, preferível à primeira sugestão278. Porém, 

o sacrifício aqui não é suficiente para limpar a consciência do pecador, nem a impureza do 

santuário. Ao sacrifício é adicionada uma indenização ou restituição, proporcional ao prejuízo 

causado. Isto é, a justiça humana, concretizada através das indenizações e restituições, é 

aplicada independentemente do perdão e da purificação espiritual que poderiam ser 

alcançados por meio do sacrifício. E mais que isso, o sacrifício e a expiação não acontecem 

sem que a parte humana tenha sido resolvida pela reparação material do erro. Nas palavras de 

Milgrom: “True, P could go only as far as its theological premises would allow: repentance 

reduces the penalty but cannot nullify it.” (MILGROM, 2004, p. 60).     

Como em todo o restante do código sacerdotal, a ofensa com relação ao sagrado e com 

relação ao humano é equiparada: ambas contaminam o santuário (cf. 5, 15-16 e 23-24). Por 

outro lado, pecados cultuais podem ser penalizados como se constituíssem um crime social279. 

Na verdade, na mentalidade sacerdotal não havia tal distinção, pois qualquer violação da lei, 

ritual, social ou ética, denotava, antes de tudo, uma ofensa direta ao legislador divino, uma 

desobediência às Suas ordens. As faltas e pecados do homem atingem o sagrado que habita 

em seu meio. Questões sociais e éticas são de interesse do sacro porque poluem o santuário e 

a sociedade em que ele se situa, solicitando igualmente rituais de remoção da impureza280. O 

homem em estado de impureza, além de ser um canal de contaminação, enquanto não se 

purifica, é impedido de participar do culto, não realizando seu papel social. 

                                                                                                                                                                             
homem, deixando-o sete dias impuro (mais ou menos o número de dias que dura a menstruação), sendo fonte de 
contaminação. H, por sua vez, transforma-a em impureza gravíssima, não tolerada, pois nem sacrifício é capaz 
de removê-la.   
278 Para Wenham, a primeira opção de tradução poderia levar à confusão com relação à real função desse 
sacrifício, e entre esse e a Ḥata’at. Pois, enfim, qual seria a diferença entre sacrifício pelo pecado e o sacrifício 
pela culpa? Sua distinção acusaria apenas graus diferentes de impureza? Mas Wenham bem observa que em 
todos os aspectos eles divergem: animais distintos, circunstâncias para a oferta, suas funções não são as mesmas, 
nem seu ritual, bem como as pré-condições para tal (através da restituição do prejuízo). “In short, different 

names denote different sacrifices.” (WENHAM, 1979, p. 105; cf. também p. 104).  
279 Transgressões à lei como homicídio, blasfêmia, violação do sábado e certas uniões sexuais ilícitas levavam a 
julgamento e à condenação a morte pela mão da comunidade, que assim se redimia de qualquer parte que 
pudesse ter por aquele ato haver ocorrido em seu meio. A responsabilidade social e coletiva pelos pecados de 
seus membros é um elemento essencial para compreender o pensamento sacerdotal. Tem sido perceptível no 
decorrer de nosso estudo que todos e cada um têm responsabilidade sobre o bem estar da nação, ao levarem suas 
ofertas de súplica, purificação, reparação e agradecimento.    
280 Pecados éticos transformam-se em impureza espiritual quando atraídos para o santuário, acumulando-se ali 
até serem devidamente “lavados” no sangue das vítimas ofertadas e, por conseguinte, removidos da área santa 
(Cf. adiante sobre Yom Kippur). 
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O primeiro caso citado no texto a demandar ’Ašam é diretamente relacionado ao santuário 

(vv. 15-6). Talvez fosse visto como o mais temerário e perigoso para a vida do transgressor281, 

já que envolvia os bens consagrados ou que deveriam tê-lo sido e, até aquele momento, não o 

tinham. A falta é definida como um “מעל” (ma‘al), geralmente traduzido como infidelidade 

(para Milgrom, sacrilégio). A infidelidade é contra as coisas consagradas, como dissemos, e 

poderiam incluir, p. ex., ofertas inferiores em relação ao que era exigido ou ainda retenção de 

uma oferta (ou a demora em apresentá-la), do dízimo, de voto ou contribuição que deveriam 

ter sido entregues, ou para sacrifício ou como bem para o santuário282. A oferta, um carneiro, 

sempre macho, é avaliada pelo valor do siclo do santuário283. O ’Ašam diferencia-se assim de 

todos os outros sacrifícios por demandar uma única espécie animal, o cordeiro284. Na ‘Olah e 

no Šlamim, o carneiro é enumerado como um dos animais passíveis de serem ofertados. Para 

a Ḥata’at, ao contrário, nunca é uma opção285. Diferentemente da descrição dos demais 

sacrifícios, é apenas na seção que poderíamos chamar de “manual do sacerdote” dos caps. 6-7 

que se estipula como proceder com o sangue da vítima. É ali também que o sacrifício é 

definido como “coisa santíssima” e é determinado que sua carne deva ser comida pelo 

sacerdote. A gordura, como é habitual, pertence a YHWH e é queimada ritualmente. E 

                                                        
281 Casos deliberados de falta contra o sanctum (sacrilégio, cf. a nota a seguir), e suas penalidades, são descritos 
na morte dos filhos de Aarão, Nadav e Avihu (cf. adiante) e dos revoltosos Coré e chefes patriarcais, na lepra do 
rei Ozias e na destruição de Judá (Lv 10, 1-2; Nm 16, 16-40; 2Cr 16, 16-8; 30, 10).   
282 Harrison e Milgrom definem as faltas envolvidas nesse caso como “sacrilégio” (Harrison denomina o 
“Qorban ’Ašam” como “sacrifício pelo sacrilégio”). Milgrom explica: “‘Sacrilege’ is the legal term for the 

wrong that is redressed by the reparation offering. Its antonym is sanctify, as in ‘you committed sacrilege 

against me... you did not sanctify me’ (Deut 32, 51)” (MILGROM, 2004, p. 51). 
283 Vemos assim que, nesse momento, o templo já possuía seu próprio sistema de valores monetários. É difícil, 
como querem alguns especialistas conservadores, afirmar, depois de constatações como esta, que códigos de lei 
como o que estamos analisando seriam do período mosaico, do tabernáculo e da peregrinação pelo deserto! Isso 
também não quer dizer, obviamente, que não existissem leis ou seções inteiras do código sacerdotal que não 
fossem anteriores ao templo de Jerusalém (p.ex., do período de Shiló). Outra questão aqui é discernir o que 
significaria exatamente essa avaliação. Para alguns especialistas, entre eles Milgrom (cf. 2004, pp. 54-5) e 
Wenham (cf. 1979, p. 107), ela demonstraria que o sacrifício seria substituível por uma soma equivalente em 
dinheiro. Milgrom recorda dois exemplos bíblicos. O primeiro, fora de P, num relato anterior ao templo, trata da 
oferta dos filisteus que haviam roubado a arca e, sendo atingidos por doença, decidem redimir-se do seu erro. A 
sugestão de enviar – não apresentar oferenda no santuário – , “ratos de ouro” é dada por sacerdotes e adivinhos 
filisteus (v. 1Sm 5, 6; 6, 3-17). O segundo exemplo (1Rs 12, 17) trata do período da reforma do templo no tempo 
do rei Joás. Primeiro, o versículo desse texto, também fora de P, fala de ’Ašham e Ḥata’ot. Porém, não parece se 

abrir outra opção, na Ḥata’at alternativa, além da oferta das aves e do cereal. Em seguida, o texto diz que o 
dinheiro não iria para o santuário, mas para os sacerdotes. Um dos temas enfatizados no capítulo é exatamente o 
das contribuições para esse momento específico de alto gasto para a conclusão satisfatória da obra. Tanto quanto 
o primeiro caso, também este não parece um exemplo apropriado. Adicionalmente, Levítico não parece indicar 
que haveria opção ao sacrifício e ao rito com o sangue. Os procedimentos são claros, a gordura do animal deve 
ser queimada no altar, seu sangue derramado ao redor de sua base (Lv 7, 2-5) e é apenas depois desse rito de 
expiação feito pelo sacerdote “diante de YHWH” que o transgressor será perdoado (v. 26).  
284 Para o impuro por doença de pele, depois de sua cura, abre-se a opção para um cordeiro macho (Lv 14, 21). 
Na Ḥata’at, em comparação, sempre é requerido uma fêmea (cordeira). Portanto, os animais apresentados para 
essas duas ofertas jamais coincidem.   
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semelhantemente à ‘Olah e ao Šlamim, e em contraste com a aspersão da Ḥata’at, o sangue é 

derramado ao redor do altar. Soma-se ao sacrifício, um quinto do valor retido e que devia ser 

devidamente entregue ao sacerdote. Na realidade, não é uma demanda muito alta, se 

compararmos com os 200% exigidos, por questões semelhantes, em Ex 22, 6ss. Antes, deve 

ser visto como um incentivo para o culpado “entregar-se” e buscar a reconciliação com seu 

próximo e com Deus. 

O v. 17 não especifica nenhum caso, mas refere-se àquelas situações comentadas acima 

em que a pessoa sente-se culpada, ou descobre ter cometido uma falta contra alguém ou 

contra o santuário ou ainda desconfia que pecou por estar padecendo algum “castigo”286 

(devido a um sofrimento visto como tal)287. Milgrom explica que esse é um fenômeno 

psicológico comum em todo o texto bíblico: “Concern over unconscious sin permeates the 

Bible
288

. Picture it: A person is experiencing psychological (and perhaps even physical) 

suffering whose cause he does not understand. Because he cannot attribute his suffering to 

any sin he knows he committed, he attributes it to an unwitting offense against God, 

confirming the psychological truth that one who does not know the exact cause of his 

suffering images the worst.” (MILGROM, 2004, p. 55). O versículo 19 traz a resposta para o 

potencial ou pretenso culpado: “Essa é a oferta de reparação, ele procederá um sacrifício de 

reparação para YHWH.”. A oferta de reparação constituía, assim, um canal de alívio 

psicológico à consciência do indivíduo que carregava o peso da culpa. Como aqui não há 

dano de nenhuma parte, não é estipulada restituição. 

Os casos que se seguem são mais concretos: enganar o próximo negando um depósito ou 

penhor que este teria deixado em sua guarda, encontrar algum objeto perdido sem devolver 

apesar de conhecer sua origem (isso sob juramento, configurando-se juramento em falso) ou, 

ainda, roubo ou extorsão, burlando o tribunal humano através de juramento falso (vv. 21-3)289. 

Aquilo que de alguma forma fora retido, devia ser restituído à vítima, junto a uma indenização 

de um quinto do valor total. No mesmo dia em que se conscientizou de seu pecado, deveria 

                                                                                                                                                                             
285 Os animais para a purificação podiam ser os seguintes: novilho, bode, cordeira e pássaros.  
286 O texto fala sobre a transgressão dos mandamentos de YHWH daquilo “que não era para fazer”, ou seja,  
demonstra que os transgressores aqui tratados não são aqueles que não cumprem algum preceito positivo, mas, 
ao contrário, violam alguma proibição. O versículo continua com a advertência de que essa pessoa, caso não faça 
a reparação necessária, “carrega a sua iniqüidade”. O legislador, porém, não se refere ao castigo, mas, antes, a 
questão aqui é o sentimento de culpa que não o deixará enquanto não corrigir seu erro e oferecer seu sacrifício de 
reparação. Como bem observa B. Schwartz, se é dado a alguém corrigir-se, é claro que “carregar a iniqüidade” 
não constitui o castigo, mas, por outro lado, o denuncia como seu merecedor (SCHWARTZ, B., 1999, p. 63; v. 
acima sobre o tema).  
287 O livro de Jó é basicamente uma polêmica contra essa lógica. 
288 Em nota, cita exemplos: Dt 29, 28; 1Sm 26, 19; Sl 19, 13; Jo 1, 5. 
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reconciliar-se com a pessoa prejudicada e, então, levaria sua oferta de um carneiro ao 

santuário. O início do v. 21 deixa bem claro, porém, que a ofensa acontece, primeiramente, 

contra a divindade: “Se alguém pecar, cometendo uma infidelidade/sacrilégio contra YHWH 

e engana negando ao seu próximo um depósito...”. Para Milgrom, o que concerne à divindade 

e ao santuário é fundamentalmente a questão do juramento em falso. Para isso, enfatiza que o 

caso aqui se restringe a pessoas conhecidas do transgressor ou que podiam ser devidamente 

identificadas pela vítima. O ladrão e o “assalto” não são tema aqui: “In sum, the 

understanding of the cases of vv. 20-26... is based on the realization that they concern 

religious and not civil law,... All that matters to the Priestly legist is to enumerate those 

situations wherein the defrauding of human beings leads, by false oath, to the defrauding of 

God. The general category of theft in which the thief remains unidentifiable is therefore 

irrelevant to the Priestly legislator’s purpose. ... not only have the offenders defrauded their 

fellows but they have denied it under oath. The sacrilege against YHWH (v. 21...) is, 

therefore, fully clarified: YHWH has been made an accomplice to the defrauding of 

humanity.” (MILGROM, 2004, p. 61).  

Há ainda outro aspecto importante a ser considerado, pois mais uma vez estamos diante de 

delitos que definitivamente não podem ser denominados inadvertidos. E, diferentemente da 

Ḥata’at alternativa, também não entram na categoria de impureza ou falta “indiretas”. Desta 

forma, como poderia ser passível de expiação ritual? E, assim como acontece com o rito do 

sangue (mencionado apenas posteriormente em Lv 7, 2), o texto também não menciona a 

imposição de mãos ou a confissão290. Porém, Nm 5, 7 prescreve: “Fala aos filhos de Israel: 

Se um homem ou uma mulher cometer qualquer dos pecados do ser humano sendo infiel a 

YHWH, essa pessoa é culpada. Confessarão o pecado que cometeram e restituirá o prejuízo 

do capital e juntará o quinto sobre ele e entregará àquele a quem prejudicou.”. Mais uma 

vez, portanto, vemos o arrependimento sendo fator para a redução de um pecado grave em 

uma falta passível de expiação ritual. No entanto, deve-se enfatizar que um aspecto essencial 

aqui é a possibilidade de reverter a situação através da confissão do ato e da restituição do 

bem àquele que sofreu dano. Mas não só isso, uma indenização à vítima pelo tempo em que 

                                                                                                                                                                             
289 Uma questão que concernia especificamente à jurisdição humana transforma-se numa questão religiosa pelo 
juramento, feito em nome de Deus, ser mentiroso. 
290 Assim, parece que em todo o texto de Lv 5, 15ss o legislador foi bastante sintético, deixando de lado os 
detalhes na descrição neste que é o último tipo de sacrifício regular mencionado (os rituais do Yom Kippur e da 
investidura dos sacerdotes não podem ser assim classificados). Talvez sua intenção fosse apenas definir os casos 
a que se aplicaria o sacrifício e suas diferenças com relação aos demais, considerando que os procedimentos por 
parte do ofertante poderiam ser inferidos daqueles requeridos para a oferta de purificação alternativa. Ou, 



 100

esteve sem seu bem e os benefícios que ele poderia trazer é também prevista. Estando a 

situação devidamente corrigida entre a pessoa ou a instituição (de modo especial, o santuário) 

lesada e o causador do dano, então os céus podem abrir-se para aceitar sua oferta 

expiatória291. Em suma, temos nos deparado com o que Milgrom define como “a doutrina 

sacerdotal do arrependimento”292. O autor é taxativo: “I submit that the repentance of sinners, 

through their remorse, reduces their intentional sin to an inadvertence, thereby rendering it 

eligible for sacrificial expiation.” (p. 58) “Leviticus ... presumes that the greater effort to 

articulate one’s  contrition and, if necessary, to make proper amends will affect one’s 

reconciliation with God and persons ‘so that he may be forgiven (5, 26...).” (MILGROM, 

2004, pp. 59-60). 

Mas será que qualquer pecado intencional poderia ser convertido em uma falta inadvertida 

através da confissão? A resposta é certamente não. O homicídio intencional293 e outras 

situações graves e irreversíveis certamente estavam fora do escopo apresentado aqui, como 

era o caso de oferecer os filhos à divindade Moloc294 (Lv 20, 2-5; cf. Lv 10, 2-3; 24, 10-23295; 

Nm 15, 32-6). Nm 35, 33, expressa a questão de forma ritual: “Não contaminareis a terra que 

nela vós estais, porque o sangue contamina a terra e não há para a terra outra expiação para 

o sangue que nela foi derramado do que o sangue de quem derramou.”. Em seguida, a razão 

maior para obedecer às leis é esclarecida: “Não tornareis impura a terra que nela vós 

habitais, na qual Eu habito em seu meio, porque Eu, YHWH, sou aquele que habita no meio 

                                                                                                                                                                             
simplesmente, a condição da confissão estaria implícita no texto ao referir-se às restituição e indenização direta 
aos prejudicados. Como ela poderia ocorrer sem a devida confissão da falta?  
291 Esse é um aspecto salientado também no Evangelho de Mateus, quando Jesus afirma: “Se estás, portanto, 

para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua 

oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; só então vem fazer a tua oferta.” (Mt 5, 23-
4). Duas diferenças a serem notadas é que Jesus não restringe a um tipo de oferta (ou seja, podiam ser expiatórias 
ou não) e não define qual o motivo de desacordo entre as pessoas envolvidas, ou seja, não precisa 
necessariamente ser uma questão sacra, que é especificamente o tema de nosso texto.  
292 Esse elemento do pensamento sacerdotal israelita também é perceptível em Ezequiel, como veremos adiante. 
293 Para o homicida não intencional existiam as cidades de refúgio, onde este podia esconder-se a fim de não 
sofrer a vingança de sangue por parte do clã da vítima. Nm 35, 9-28 também traz sua lista de casos e o ponto 
crucial a saber era se o homicídio havia sido intencional ou não. Se fora, o vingador de sangue tinha o direito de 
perseguir e matar a qualquer tempo o assassino. Inclusive, no v. 31 é taxativa a proibição de receber resgate 
(“Kofer”, aparecendo aqui claramente como pagamento pela vida; cf. pág. 87 acima) pela vida do homicida, pois 
“merece morrer”. Porém, caso não tivesse sido intencional, o homicida acidental devia esperar julgamento já 
morando em uma das seis cidades de refúgio espelhadas pelo território (eram cidades levitas). O papel da 
comunidade no julgamento é “salvá-lo”, fazendo-o retornar vivo para a cidade. Ali devia ficar até a morte do 
sumo sacerdote em exercício. Se saísse antes desse prazo da cidade, podia ser morto pelo vingador de sangue 
sem qualquer implicação para este último.  
294 Esse delito era sentenciado duplamente, com o apedrejamento e com Karet, que, como visto acima, não 
constituem penas alternativas. 
295 Nos vv. 15-22 desse capítulo, é estabelecida a lei de talião, idéia que aparece aqui da forma mais clara e 
sistemática, exatamente dentro da literatura sacerdotal: quem mata, deve morrer, quem rouba deve compensar, 
quem desfigura outrem, deve ser desfigurado, pois institui-se “fratura por fratura, olho por olhos, dente por 

dente. O dano que se causa a alguém, assim também se sofrerá.” (v. 20). 
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dos filhos de Israel.” (v. 34). Por esse mesmo motivo, o apelo de transformar pecados que 

originalmente não poderiam ser expiados em faltas passíveis de sê-lo. Lv 5 procurava, antes 

de tudo, encorajar esse movimento em direção à reparação e à reconciliação humana com o 

divino.    

     

d-γ) A purificação do Metzora‘ (caps. 13-4) 

Certas doenças de pele eram identificadas como fontes de impureza no antigo Israel296. 

Inclusive, essas eram as únicas doenças a serem consideradas assim. Suas manchas 

esbranquiçadas faziam o doente assemelhar-se, em certo grau, a um cadáver em putrefação e 

era receado como se fosse tão contagioso como um. O sacerdote era chamado para examinar o 

doente, que depois de pô-lo por alguns dias em isolamento, voltava para dar seu 

diagnóstico297: se a doença evoluíra durante esse período era declarado impuro e obrigado, 

pela lei, a deixar o acampamento. A função do sacerdote era basicamente uma: distinguir o 

puro do impuro. Sua visita não era a de um médico e o texto não transcreve nem mesmo uma 

oração ou bênção que poderia ser pronunciada em favor do doente. Só Deus, que enviara a 

doença, podia, conforme Sua vontade, curá-lo e reintegrá-lo à sociedade. No paganismo, 

diferentemente, a doença era obra de demônios, que deviam ser exorcizados. O mágico e o 

médico eram chamados para conduzir rituais de encantamento e exorcismo que, por fim, 

liberassem o indivíduo de seu mal. Em Israel, o ritual era realizado, ao contrário, quando a 

pessoa já estava curada298. Mais uma vez, a função do sacerdote era visitá-lo e, através de seu 

conhecimento técnico e descritivo da lei, poder proclamá-lo puro ou impuro. A segunda fase, 

o ritual, só acontecia com a declaração de sua pureza. Milgrom bem observa que esse ritual 

pode ser definido como ritual de passagem: passagem da morte para a vida, da impureza para 

a pureza, da marginalização para a reintegração social (MILGROM, 2004, p. 134). Em um 

primeiro momento, o ritual era realizado ainda fora do acampamento. O sacerdote pedia então 

que lhe levassem duas aves vivas e puras, madeira de cedro, dois fios de carmesim e 

                                                        
296 De modo geral, define-se “צרעת” – termo geral e a doença mais citada no cap. 13; o impuro por doença de 
pele é o מצרע – como lepra. Podemos mencionar dois motivos muito convincentes que, entre outros, podem ser 
citados para rejeitar essa classificação: 1) trata-se de uma doença curável e o capítulo 15 vai prescrever 
exatamente os procedimentos rituais que devem seguir à cura; e, 2) a descrição dos sintomas da doença 
simplesmente não coincidem com os da lepra (p. ex., não há menção à perda das cartilagens; cf. c. 13, 2ss).      
297 Parece que não por acaso, eram sete dias de isolamento. Como observa Turner, a espera é “santificada pela 
escolha de sete dias.” (TURNER, W. In: BERGANT, et al (org.), p. 131).  
298 Nesse aspecto, a religião de Israel mudou muito desse período para o período do Segundo Templo. Tanto a 
ciência médica já passara a ser aceita e reconhecida, como a crença em demônios, na ação de demônios através 
das doenças e no exorcismo, era comum. Tradições farisaicas conservadas nos textos rabínicos, escritos essênios 
e apócrifos, bem como o NT, são testemunhas disso. Com relação aos saduceus, seria mais lógico imaginar que 
rejeitavam tal crença, até, de certa forma, sendo mais fiéis ao texto antigo, como o eram de modo geral. Porém, 
infelizmente, também não se pode afirmar, já que não há nenhum registro comprobatório.   
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hissopo299. Uma das aves é degolada sobre um recipiente com “águas vivas”300. Em seguida, a 

ave viva e os demais elementos são mergulhados no sangue com água que, enfim, é aspergida 

sobre o a pessoa. A ave viva é solta, o que, pelo menos originalmente, devia simbolizar a 

remoção final da doença para longe, inclusive da comunidade301. Para Milgrom, os elementos 

enfatizavam uma única intenção para o ritual, vida: “All elements employed in the rite were 

connotative of life: the ‘live’ (wild) birds, the live (spring) water, the ‘life’ blood, and the 

bloodlike ingredients: the red cedar and the crimson yarn. In opposition to this life-affirming 

ritual stands the scale disease, which itself so clearly illustrates the forces of death.” (Op. 

Cit.). Os resquícios do ritual politeísta de exorcismo, que se transformou em P em um ritual 

de purificação, ainda são perceptíveis. Porém, o pássaro não é sacrificado para um deus 

ctônico, como era o costume, e nem mesmo uma palavra, oração ou encantamento é prescrito 

para o ritual. Wright esclarece a lógica por trás do ritual, assim como foi “transformado” pela 

teologia sacerdotal que o adaptou à religião israelita: “As the blood-water mixture is sprinkled 

on the object of purification, the impurity is transferred to the live bird. The mechanics of the 

transfer of impurity is very much like that which occurs in the hattā’t sacrifice ritual. When 

hattā’t blood contacts a sanctum, such as the burnt offering altar, the incense altar, or the 

kappōret, the impurity of the sanctum infects the blood and by extension, the carcass of the 

animal. The transfer of impurity to the live bird in the ritual for purification from sāra‘at 

impurity leaves the person or the house pure.” (WRIGHT, 1987, p. 78).  

Após lavar-se, bem como também suas vestes, e raspar os pêlos do corpo, em mais um ato 

simbolizando a impureza que foi removida, o metzora‘ é autorizado a voltar ao acampamento. 

Mas ainda por sete dias não entrará em casa (“permanecerá fora da tenda”). Apenas no oitavo 

dia, após novos procedimentos de lavagem e raspagem do corpo, aproximava-se do santuário 

para levar suas ofertas finais, qualificando-o definitivamente como puro e membro 

reintegrado da sociedade. O ritual requeria todos os tipos de oferta: ‘Olah, Minḥah, Ḥata’at
302 

e, a mais importante aqui e primeira a ser realizada, o ’Ašam. Acompanhando o ’Ašam, uma 

medida de azeite. O sangue do sacrifício do ’Ašam é, então, colocado nos polegares da mão e 

                                                        
299 Note-se a semelhança desses elementos (com exceção das aves) com os componentes do preparado para a 
purificação por contato com cadáver.  
300 Literalmente. Pode-se entender como água corrente ou fresca. 
301 O ritual para o Metzora‘ continua numa segunda fase, já no acampamento. No entanto, há ainda prescrições 
para a expiação de casas diagnosticadas com “צרעת” (bolores com manchas esverdeadas ou avermelhadas nas 
paredes; confirma que o termo é usado de um modo geral). A parte manchada é retirada e se, após alguns dias, o 
sacerdote verifica que não se propagou, a casa é declarada pura e o ritual com as aves é requerido, mas não o rito 
na Tenda do Encontro. Caso contrário, se inspecionando a casa o sacerdote confirma que se propagou a mancha, 
a casa é demolida (cf. Lv 14, 343ss).      
302 O pobre tinha opção de levar dois pássaros – rolas ou pombinhos – como oferta para a ‘Olah e a Ḥata’at. 
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pé direitos, bem como no lóbulo da orelha direita. O azeite é derramado na palma de sua mão, 

e o sacerdote tomará um pouco do azeite para aspergir diante de YHWH, dedicando-o à 

divindade. Após o procedimento feito com o sangue, acontece então aquele com o azeite. 

Certamente, pode-se associar aqui esse ato ao ato expiatório de colocar sangue sobre os 

cornos do altar. Mais uma vez extremidades do corpo, do altar e aqui do homem, são 

purificadas, expiadas, pelo todo. Porém, também tem valor apotropaico, e as extremidades do 

corpo, mais vulneráveis, são assim protegidas, fazendo parte do rito de passagem do estado de 

impureza para entrar novamente na comunidade como participante ativo do culto sagrado. O 

óleo, por fim, é derramado sobre sua cabeça. Essa unção, por sua vez, simbolizava a elevação 

do status, como acontecia para os reis e os sacerdotes de Israel303. Assim, uma vez livre da 

culpa e como parte integrante do corpo espiritual de Israel, podia agora apresentar as demais 

ofertas. 

No entanto, isso não explica por que o ’Ašam devia ser oferecido pelo metzora‘ ou mesmo 

por que seria o rito principal e antecedia aos demais. No item acima, vimos que o ’Ašam era 

oferecido por pessoas que sofriam ou haviam sofrido de algum mal e suspeitavam que, por 

isso, provavelmente haviam ofendido a Deus de alguma forma. O caso do Metzora’ encaixa-

se de forma crítica, por sua gravidade, a essa lógica304. Contudo, durante todo o texto, o caso é 

tratado como uma situação grave, mas natural e, em nenhum momento, o doente é definido 

como pecador ou como se estivesse sofrendo de um merecido castigo divino. É mais uma das 

impurezas às quais estão sujeitos os seres humanos, até porque, por sua própria natureza, são 

pecadores. Para P, aqueles que contraíam Tzara‘at não eram obrigatoriamente mais pecadores 

que os demais. Entretanto, ao mesmo tempo, estabeleciam uma forma de poderem redimir 

qualquer culpa e eliminar toda a suspeita que carregassem consigo ou fosse-lhes imposta 

socialmente305. Milgrom enumera algumas razões para eleger o ’Ašam como o sacrifício 

“chave” realizado nesse rito específico. Uma seria que, enquanto há alternativas para o pobre 

em relação às demais ofertas (14, 21-2), na oferta do ’Ašam não se abre opção de valor 

reduzido. Outra razão seria o próprio aspecto de este ser o primeiro sacrifício oferecido e, 

                                                        
303 Esse mesmo procedimento acontece no rito de passagem da investidura sacerdotal, que trataremos a seguir.  
304 Vale lembrar, embora não seja um texto P, da narração do castigo do rei Ozias quando pretendeu disputar 
com os sacerdotes o privilégio de oferecer incenso no altar de ouro, diante de YHWH. Exatamente ao tentar 
argumentar contra os sacerdotes que o confrontaram, vê-se atingido pela Tzara’at. Humilhado, teve de sair às 
pressas do santuário, vendo ter sido castigado por Deus (Cf. 2Cr 26, 16ss). Não interessa tanto aqui o grau de 
veracidade ou mesmo a visível polêmica contra investidas reais visando a tomar privilégios cultuais dos 
sacerdotes, mas a crença popular de que a doença vem de Deus e é vista como um castigo devido a sacrilégios 
(sua falta é por duas vezes definida como “מעל”; cf. argumentação em MILGROM, 1991, Leviticus, p. 363).    
305 Jesus, ao curar um metzora‘, ordena-lhe imediatamente comparecer diante do sacerdote para proceder à 
purificação requerida (Lc 5, 12-6; Mt 8, 1-4; Mc 1, 40-5). A declaração sacerdotal era, antes de tudo, o 
reconhecimento social de seu novo estado de pureza, de membro pleno da comunidade. 
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ainda, cujo sangue servia para os procedimentos de purificação e proteção individual daquele 

que ia se reintegrando ao mundo dos vivos (cf. MILGROM, 1991, Leviticus, p. 364) 306. 

Agora, aquele que era tido como morto podia viver novamente e voltar, como membro pleno 

de seu povo, para a sua tenda.  

 

e) O primeiro culto (caps. 8-9)            

Para que o primeiro culto viesse a acontecer, os sacerdotes, ou seja, Aarão e seus 

filhos, deviam ser, primeiro, devidamente investidos. As instruções sobre os sacrifícios e para 

o funcionamento próprio do tabernáculo já haviam sido transmitidas307. Por assim dizer, os 

fundamentos para a inauguração do santuário já estavam fixados. Porém, faltava o pessoal do 

culto, aqueles que YHWH chamara e agora instruía a fim de expiar por Israel para que o 

tabernáculo e a presença de Deus nele estabelecida fossem uma realidade constante e real na 

vida da nação que nascia.  

Entretanto, ainda não havia uma ordem sacerdotal instituída em Israel e, assim, 

obrigatoriamente, apenas um não-sacerdote poderia oficiar o rito de investidura sacerdotal. 

Todavia, quem teria a autoridade, vinda de Deus, para investir o sumo sacerdote e os 

sacerdotes do culto de YHWH? Só haveria uma resposta apropriada para tal questão: somente 

Moisés poderia fazê-lo308. Ao representante de Deus no meio dos israelitas caberia, 

                                                        
306 Outras razões apresentadas são sua consagração através do rito “תנופה” (“tenufah”; v. 12), que revelaria um 
grau mais alto de dedicação, e a impossibilidade de substituir a oferta por valor monetário. Entretanto, esse 
último argumento não nos parece válido, a partir do momento em que rejeitamos igualmente essa opção com 
relação à oferta ’Ašam em geral.  
307 Nos caps. 1-7, encontra-se a descrição para os ritos sacrificais básicos que acontecem no santuário e é essa 
sua intenção: passar o que era necessário para que se pudesse inaugurar o tabernáculo. Tanto o sacrifício de 
purificação do contato com cadáver através da cinza da vaca vermelha (Nm 19) quanto o rito prescrito para o 
Metzora‘ (Lv 14) estão fora dessa primeira seção de prescrições e não eram necessários para o rito de 
inauguração. 
308 Milgrom, baseando-se em textos do antigo oriente médio, observa que cabia aos monarcas inaugurar templos 
e ungir seu pessoal. Em Israel, o rei Salomão esteve envolvido pessoalmente com a inauguração do primeiro 
templo e com a dedicação do altar. Há muitas passagens descrevendo reis conduzindo seus próprios sacrifícios: 
Saul, Davi, Salomão, Jeroboão e Acaz (cf. 1Sm 13, 9-10; 1Rs 3, 4.15; 1Rs 8, 5.62-4; 9, 25; 12, 32-3; 13, 1; 16, 
12-3; MILGROM, 1991, Leviticus, p. 557). Contudo, convém lembrar que, no período de Saul e Davi, uma 
ordem hierosolimita sacerdotal, autora e organizadora do material de Levítico, sequer existia e, no período de 
Salomão, ela estava sendo recém criada. Jeroboão, por sua vez, foi o primeiro monarca do Reino do Norte. Acaz, 
assim como os outros reis citados, viveu antes do princípio do processo de centralização com Ezequias. Outros 
templos e mesmo lugares altos, onde inclusive leigos podiam sacrificar, coexistiam com o Templo de Jerusalém. 
Que os reis no I Templo, principalmente antes da centralização, tinham acesso – limitado –  ao santuário parece 
certo. O Templo fazia mesmo parte do complexo do palácio real. No entanto, também é certo o 
descontentamento dos sacerdotes com a situação, pelo que vimos com o caso do rei Ozias em 2Cr 26. Todo o 
código sacerdotal é uma rejeição a essa idéia e uma confirmação do domínio dos sacerdotes sobre o culto. 
Ezequiel, procurando corrigir radicalmente essa situação, estabelece que o palácio real, bem como todas as suas 
terras, ficariam à parte do território sagrado, onde se construiria o novo templo onde morariam, ao seu redor, 
primeiro os sacerdotes e depois os levitas (cf. Ez 43, 7-8; 45, 1-12; veremos com mais detalhes no cap. 2, sobre 
Ezequiel). Quanto ao aspecto de Moisés estar aqui, supostamente, assumindo um papel real, soa bastante 
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temporariamente, o papel de sacerdote para sagrar a ordem aarônida, estabelecendo-a como a 

única legítima perante o povo e perante a divindade. Portanto, o texto transmite a idéia de que 

não foram os sacerdotes aarônidas que se auto-determinaram dessa forma, mas fora o servo 

imediato de Deus, obedecendo às Suas ordens e Sua vontade ao escolher Aarão, quem 

determinara e efetuara sua investidura. O poder e autoridade de Moisés vêm diretamente de 

Deus, não é mediado por nenhuma instituição humana. De certa forma, foi o primeiro 

mediador e aquele que inaugurou o culto de Israel, assegurando uma transmissão legítima de 

autoridade. 

Certamente, o rito descrito aqui é um rito de passagem e, em alguns pontos, 

assemelha-se ao rito da purificação do Metzora‘. Todo o culto é realizado durante sete dias “à 

entrada da Tenda do Encontro”, isto é, entre o profano e o sacro. No limiar, sem ainda serem 

autorizados a entrar no santuário ou a oficiar o culto, aprendem com Moisés, que, por sua vez, 

fora instruído diretamente por Deus em todas as suas diretivas. Sabemos que todo o código 

sacerdotal é definido por sua precisão e detalhamento e, como veremos a seguir ao 

analisarmos a narrativa sobre a morte dos primogênitos de Aarão, qualquer erro podia ser 

fatal. O texto procura transmitir a certeza de que Moisés, Aarão e seus filhos fizeram tudo 

“conforme ordenou YHWH a Moisés”, refrão repetido praticamente a cada ação concluída309. 

Esta ordem divina, passo a passo, fora conferida a Moisés quando ainda estava sobre o monte 

Sinai (cf. Ex 29): “E isso é o que farás a fim de consagrá-los para que exerçam o sacerdócio 

para mim...” (Ex 29,1). 

O primeiro passo do rito de passagem, lavar o corpo com água – rito básico de 

purificação das impurezas físicas e mais superficiais – também é realizado por Moisés em 

Aarão e seus filhos. Esse procedimento já autorizava Moisés a revestir Aarão com as vestes 

sumo sacerdotais310, antes de serem consagradas pela unção. Estando tudo preparado, Moisés 

unge, com o óleo da unção, a Tenda, seus objetos, bem como a Aarão já devidamente 

revestido. Depois é a vez dos filhos de Aarão que, apesar de serem ungidos, são denominados 

“sacerdotes ungidos” apenas de forma corporativa (Nm 3, 3). Em P, como título pessoal, 

“sacerdote ungido” é usado exclusivamente para designar o sumo sacerdote. Isso só pode 

significar que a unção sumo sacerdotal era especial, sendo feita em conjunto com a tenda e 

seus acessórios. Suas vestes, portanto, teriam o mesmo grau de santidade do santuário. 

                                                                                                                                                                             
estranho e inaudito; afinal, não haveria nenhuma outra menção a uma pretensão ou tradição de Moisés como rei, 
muito menos na literatura sacerdotal.     
309 Cf. 8, 4.5.9.13.17.21.29.34.36; 9.6.7.10.21. 
310 Sobre as vestes e mobília do sacerdote cf. o tópico 1.2 precedente. 
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Quanto ao próprio Aarão, o texto especifica que foi derramado óleo sobre sua cabeça, 

enquanto nada é dito sobre isso com relação a seus filhos.  

O primeiro sacrifício a ser oferecido é o de purificação, um novilho, como é estipulado 

para a Ḥata’at do sumo sacerdote, expiando o altar de bronze a fim de ser apropriadamente 

usado para o culto. Wenham provavelmente está certo ao observar que o altar de bronze é 

expiado, e não o de ouro311, simplesmente porque os futuros sacerdotes ainda não haviam 

entrado no santuário312 (WENHAM, 1979, p. 141). O altar exterior também devia ser expiado 

antes para que se pudesse, em seguida, ser queimada a ‘Olah. Embora a Ḥata’at tenha sido 

requerida, o ’Ašam não o foi313. O ’Ašam, como vimos, era apresentado apenas em casos de 

culpa específica e individual, o que não caberia nesse ritual de caráter festivo e público. Um 

carneiro denominado “o carneiro do sacrifício de investidura” é imolado e seu sangue é usado, 

como acontece com o Metzora‘, para colocar nos polegares da mão e pé direitos, bem como 

no lóbulo da orelha direita de Aarão e dos filhos. Provavelmente, assim como em relação ao 

Metzora’, também era uma ação purificadora e protetora. Ungidos com o óleo e purificados e 

protegidos com o sangue, estariam seguros para oficiar, ficar em contato com as coisas santas 

e adentrar o santuário. Certamente, o rito do óleo também simbolizava a mudança de seu 

status.  

A carne das ofertas é distribuída entre Aarão e seus filhos, coisas santíssimas a serem 

comidas no lugar santo, o átrio. A Moisés é destinado o peito, porção que é conferida sempre 

ao sacerdote. Porém, como bem notado pelos especialistas, Moisés fica com o peito que é 

sempre dedicado – “tenufah” – a Deus, e não com a coxa direita, que é a contribuição 

“terumah” dos israelitas para os sacerdotes. Assim, Moisés recebe de Deus sua parte e não dos 

israelitas, como recompensa pelo “serviço sacerdotal” prestado. Como abordado por 

Wenham: “In this symbolic fashion it is made clear that God and Moses are involved in 

instituting the priesthood.” 314(WENHAM, 1979, p. 132). Mas, por outro lado, não lhe coube 

                                                        
311 Como já vimos anteriormente, a Ḥata’at do sumo sacerdote demanda que o sangue do novilho seja aspergido 
sobre a Parokhet e posto sobre os cornos do altar do incenso. 
312 Aqueles que defendem que o altar do incenso é mais tardio teriam aí um argumento. No entanto, a sugestão 
de Wenham é bastante convincente.  
313 O texto parece dizer que todos os procedimentos, da degola à queima da vítima, foram conduzidos por Moisés 
(contra Wenham, que insiste que esta é a parte dos leigos, aqui representados pelos futuros sacerdotes; v. 
WENHAM, 1979, p. 134). De qualquer maneira, não pode de modo algum ser um argumento de que os 
sacerdotes, durante o funcionamento cotidiano do culto, também os realizavam. Esse seria um momento único e 
Moisés exerceu a função sacerdotal temporariamente.   
314 Para P, enquanto Moisés age ou transmite fielmente as ordenações divinas, ele não é apenas o representante 
divino para os israelitas, mas uma forma de Sua manifestação ao concretizar Sua vontade neste mundo. Depois 
que se comunica com Deus, o rosto de Moisés resplandece e deve ser coberto para não atemorizar, pela sua 
irradiação e reflexo da santidade, o restante do povo (Ex 34, 29ss). Quando Deus designa Aarão para falar por 
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receber todos os privilégios destinados ao sacerdócio: “His prebends from the ordination ram 

are limited to the breast (8, 29), while he is expressly denied the right thigh (vv. 26-28), the 

very portion that automatically and exclusively belongs to the officiating priest (7, 32-33. 

Moses, then, according to P, was the interim priest only by necessity and divine 

dispensation.” (MILGROM, 1991, Leviticus, pp. 557-8). Segundo Ex 29, 37, todos esses 

procedimentos de consagração são repetidos durante os sete dias de isolamento dos futuros 

sacerdotes.   

  No cap. 9, então, é descrito o primeiro culto que acontece no oitavo dia, após os sete 

dias de expiação e santificação dos sacerdotes315. Aarão oferece seu primeiro sacrifício: uma 

nova Ḥata’at para sua expiação316. Mais uma vez o sangue é derramado apenas na base do 

altar externo. Em seguida, então, pode oferecer sua ‘Olah. Estando devidamente expiado e 

reconciliado com Deus, o sacerdote é autorizado a expiar pelo povo. Todas as ofertas, com 

exceção do ’Ašam, são apresentadas. Depois de ter ofertado o Zevaḥ Šlamim apresentado pelo 

povo, seu último ato “rito-sacrifical” é dedicar com “tenufah” aquelas que serão as porções 

sacerdotais reservadas, o peito e a coxa direita, caso único em que a coxa direita é dedicada 

por esse ato consecratório317. Aarão, finalmente, de cima do altar, abençoa todo o povo. As 

palavras mais uma vez não são transcritas. O sumo sacerdote desce então para encontrar-se 

com Moisés. Os dois entram, pela primeira vez, juntos no santuário, mas o texto, entretanto, 

não deixa transparecer nenhum propósito. Aventa-se, apenas, que, apesar da dupla afirmação 

de que a glória de Deus iria aparecer ao povo confirmando a aceitação do culto, Moisés não 

                                                                                                                                                                             
Moisés ao faraó, Ele mesmo determina: “Ele (Aarão) falará por ti ao povo; ele será a tua boca, e tu serás para 

ele um deus” (fonte P em Ex 4, 16; é claro que, posteriormente, Moisés transmitirá as leis divinas ao povo, não 
necessitando mais da intermediação de Aarão; cf. também Ex 7,1). Quando Moisés mostra-se satisfeito com uma 
resposta dada por Aarão a respeito de seu comportamento em Lv 10, 19-20, o texto indiretamente estabelece que 
também Deus está. Por outro lado, o único momento de desobediência por parte de Moisés, acarretou a ele e a 
Aarão uma sentença trágica: ambos morreriam antes de entrar na terra prometida (Nm 20, 10-12).      
315 Milgrom faz notar a diferença entre o rito de “santificação” dos sacerdotes e o rito de purificação dos levitas, 
descrito em Números 8, 6. 7. 21, ambos para posse de seus devidos encargos na Tenda do Encontro: “Indeed, the 

Priestly texts never use the terms ‘consecrate’ or ‘holy’ in connection with the Levites; in matters of holiness 

they rank no higher than the laity.” (MILGROM, 2004, p. 84). 
316 A necessidade de nova purificação, além daquela oficiada por Moisés, seria devido a uma constante 
necessidade humana por purificação ou simplesmente porque Aarão tinha de fazê-lo por si mesmo? Wenham 
menciona um Midrash que interpreta o primeiro sacrifício de Aarão na Tenda do Encontro – um bezerro –  como 
uma ironia a respeito do pecado do bezerro de ouro (WENHAM, 1979, p. 148). Entretanto, a narrativa do 
bezerro de ouro não é P e, por isso, não tem nenhuma relação com esse texto. Além disso, seria difícil imaginar o 
meticuloso (e bastante rigoroso e sisudo em se tratando do culto) autor(es) de P usar de ironia exatamente na 
inauguração do lugar mais santo.   
317 Milgrom prefere ver a menção à coxa direita, que é sempre terumah e não é dedicada (cf. Lv 7, 30-1), como 
uma interpolação devido a alguma variação posterior do rito (MILGROM, 1991, Leviticus, p. 586; Ex 29, 27 
parece confirmar que também a coxa é dedicada, mas o versículo é um pouco dúbio). No entanto, pode ser uma 
variação excepcional do rito por ser sua inauguração, como acontece com a Ḥata’at pelo sumo sacerdote, cujo 
sangue não é aspergido no altar de ouro e sim derramado na base do altar de bronze. 
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tinha garantias (Lv 9, 4.6). Assim, os dois mediadores entram na Tenda para orar e certificar-

se da aprovação divina e que, desta feita, Deus poderá então cumprir Sua promessa. Após 

saírem e abençoarem juntos o povo, a Glória enfim aparece a todos. A Glória, cuja aparência 

é um “fogo devorador” (Ex 40), lança suas chamas e devora tudo o que estava sobre o altar. O 

povo grita em júbilo e êxtase, e, por fim, cai com face por terra318. A aceitação do culto é 

agora definitiva. Seguindo Suas precisas instruções, as ofertas de Israel seguirão seu caminho, 

através da fumaça saída de cima do altar, para diante do trono de YHWH. Na opinião de 

Wenham: “The inauguration of this priestly ministry in the tabernacle, therefore, constituted 

a most significant step in the history of the nation.” (WENHAM, 1979, p. 130). Isso porque, 

segundo o pensamento de P, assim viabilizava-se a bênção suprema, a presença de YHWH no 

meio do Seu povo. 

 

e-α) A primeira reviravolta   

Em seguida, Nadav e Avihu, os primogênitos de Aarão, protagonizam a primeira tragédia 

relacionada ao novo culto319. Esse é o exato contraponto da aprovação total que havia sido 

aclamada tão esplendidamente na narrativa imediatamente anterior. Ao invés de serem bem 

sucedidos em seu culto a YHWH, os dois filhos de Aarão não seguem minuciosamente as 

instruções previamente estabelecidas e transmitidas por Moisés, e não são aceitos. Wenham 

sublinha o contraste entre as duas narrativas: “When God’s people obey his word, they can 

expect to enjoy the fulfilment of his promises. Chapter 10 makes plain that the converse is 

also true.” (WENHAM, 1979, p. 131). A questão geralmente levantada indaga qual teria sido 

o “pecado” dos dois jovens “prepotentes”? Mas o ponto é que não houve pecado, mas um erro 

ritual que lhes custou a vida. As regras a serem seguidas e a obediência às instruções divinas, 

tão enfatizadas e reafirmadas nos capítulos anteriores, desdobram-se aqui sinalizando em 

direção oposta àquilo que não se devia fazer. No culto, não se demandava nem mais nem 

menos, mas apenas o que fora ordenado por YHWH. Não é por acaso que o estilo 

característico de P é reconhecível pela sua precisão e meticulosidade. O primeiro aspecto a se 

notar nessa narrativa é que, diferentemente do que ocorria até então, não há diretivas de Deus 

para aquela iniciativa dos jovens recém empossados sacerdotes. Também não se ouvirá o 

refrão “fizeram tudo conforme ordenara YHWH a Moisés”. Assim, no culto de P, não há 

                                                        
318 Cf. um dos encontros entre Deus e Ezequiel em Ez 1, 28, entre outros no livro do profeta. 
319 Como já comentado anteriormente, a crise do bezerro de ouro não é tradição sacerdotal. A crise decorrida do 
erro dos filhos de Aarão configura-se, então, na primeira de uma vasta relação de crises sócio-religiosas que 
serão narradas, a maior parte por mãos sacerdotais, no livro de Números (cf., p. ex., Nm 16).  
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espaço para o entusiasmo ou iniciativas individuais ou mesmo para a procura por uma 

revelação pessoal. Simplesmente, eles não haviam sido ordenados a prestar aquele culto.  

No entanto, até aqui estamos apenas salientando aquilo que não foi dito. O texto, na 

realidade, inicia a narrativa informando que os dois sacerdotes tomaram seus turíbulos, prática 

absolutamente legítima, puseram fogo neles e “ofereceram diante de YHWH um fogo 

estranho, que não lhes havia sido ordenado.” (v. 1). Tudo indica que o intuito era cultuar a 

YHWH, de uma forma aceita dentro de Seu culto, o incensamento, e por pessoas autorizadas 

a isso. O que ocorreu de errado? O fogo estranho que ofereceram não havia sido ordenado por 

Deus, mas, mais que isso, como o autor define, esse fogo era “זר” (“zar” - “estranho”), um 

fogo ilegítimo, alheio às coisas santas e ao santuário320. O fogo que puseram não era aquele 

do altar, que Deus mesmo acabara de alimentar ao aceitar as ofertas de Aarão na inauguração 

do culto321. E assim, “saiu um fogo diante de YHWH e os devorou e morreram diante de 

YHWH.” (v. 2). A narrativa deste fato surpreendente e terrível tem seu início e conclui-se em 

apenas dois versículos. Estamos diante da lei de talião em pleno funcionamento e sendo 

aplicada estritamente dentro de sua concepção básica: fogo por fogo. O sagrado, como vimos 

anteriormente, é extremamente perigoso para aqueles que dele se aproximam 

ilegitimamente322. O homem em 2Sm 6, 6-7 que tocara a arca para evitar que caísse e os 

jovens sacerdotes que ousaram apresentar sua oferta numa iniciativa imprudente, foram 

mortos imediatamente. Poderíamos falar em pecado e castigo aqui? Ou poderíamos 

compreender apenas como o resultado automático do contato equivocado com o sagrado?323 

P, então, ensina que havia uma ordem e um motivo para cada elemento dentro do culto, e para 

a função sacerdotal em particular. Procurar fugir do sistema estabelecido era trair a vocação 

sacerdotal e arriscar a vida diante da santidade de Deus. Para P, portanto, o auge da honra à 

santidade de Deus é fazer tudo o que YHWH ordenou através de Seu servo, Moisés: “E disse 

                                                        
320 Cf. no tópico 1.2 acima, sobre o aspecto de o termo “זר” (“zar”) na literatura sacerdotal não designar 
“estrangeiro”, como é comum, mas sim tudo aquilo é estranho ao sacro ou consagrado ao culto do Tabernáculo.  
321 Já vimos a importância desse fogo “tamid” “תמיד”, que deve ser mantido zelosamente sobre o altar. Não 
afirmamos que Deus “acendeu” o fogo, mas sim “alimentou” com seu próprio fogo, simplesmente porque o fogo 
já estava aceso sobre o altar que queimava os sacrifícios ofertados durante os oito dias do rito de investidura dos 
sacerdotes e inauguração do santuário.  
322 Não é por acaso que, neste mesmo capítulo 10, é acrescentada a proibição de ingestão de bebida “inebriante” 
pelos sacerdotes que estão para oficiar na Tenda (v. 9). O que se infere dos vv. 10-11 é que os sacerdotes deviam 
estar sóbrios a fim de bem distinguir o puro do impuro e instruir os israelitas nas leis de YHWH. Certamente, 
fora do seu estado normal, os sacerdotes estariam mais propensos a cometer erros fatais, como o que havia sido 
imediatamente narrado.  
323 Deve-se observar a diferença da presente narrativa e a revolta de Coré e dos chefes patriarcais, que se 
levantaram contra os líderes escolhidos por Deus e foram castigados por “sua iniqüidade”. De qualquer modo, no 
caso dos primogênitos de Aarão cabe a acusação de desobediência. 
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Moisés a Aarão: ‘Isso é o que YHWH falou, dizendo: Naquilo que me oferecerdes serei 

santificado e na presença de todo o povo serei honrado’. E Aarão calou-se” (v. 3).  

 

f) Yom haKippurim (Lv 16) 

O auge dos rituais de Kaparah se dava no Dia das Expiações, o qual acontecia uma vez 

por ano, conduzido pelo sumo sacerdote. A primeira referência de Lv 16, no entanto, é à 

morte dos dois filhos de Aarão (v. 1). Entre os capítulos 11 e 15, o legislador havia tratado 

das diversas formas de impureza, de animais impuros (11), a impureza da parturiente (12), 

doenças de pele diversas, manchas nas casas e nos objetos (13-14) e as impurezas sexuais 

(15). Com certeza, o editor do material P percebeu como ponto adequado para tratar das 

impurezas324 o momento seguinte à morte dos dois sacerdotes e aquele anterior ao que 

narraria o grande dia da remoção de todas as impurezas do santuário. A referência à morte de 

Nadav e Avihu não apenas demonstra que a narrativa do capítulo 10 tinha sua continuação no 

capítulo 16 (caps. 11-15 são claramente uma inserção posterior), mas recordava o perigo da 

aproximação equivocada com o santo, no dia em que isso acontecia de um modo especial325. 

E realmente, o v. 2 inicia exortando Aarão a não entrar a qualquer momento no Santo dos 

Santos. Parece mesmo uma proibição cabal, porque, “em uma nuvem, Eu apareço sobre a 

Kaporet.”. No versículo 3, porém, abre-se a única exceção, o dia em que Aarão arrisca sua 

vida adentrando o Santo dos Santos e, ali, não haveria espaço para falhas. 

Isso porque impurezas acumuladas durante todo o ano precisavam ser removidas326. 

Podemos defini-lo como um dia de limpeza geral, já que ofertas Ḥata’at parecem não ser 

                                                        
324 Nota-se que as impurezas tratadas em P (Lv 11-15) são as que poderíamos classificar como “naturais”. 
Animais que Deus criou, aqueles puros, que servem como alimentação, e os não puros. Doenças, manchas nas 
casas ou objetos (com relação a casas e objetos, seus proprietários não eram obrigados a oferecer sacrifícios no 
santuário por tais “impurezas”: apenas com relação à casa devia-se proceder o ritual do despache da ave. Isso 
significa que esses proprietários não eram considerados, de modo algum, responsáveis ou culpados pelo 
acontecido) e mesmo parto, menstruação, ejaculação e fluxos genitais fora do normal. O código ético-ritual que 
segue o capítulo 16 já é de redação H, e enfatiza muito mais questões morais e éticas como causa para pecados 
graves contra YHWH (até porque já tinham a listagem de impurezas naturais de P). P provavelmente via esses 
casos como fora de sua jurisdição, tendo determinado algumas transgressões mais graves, mas passíveis de 
serem convertidas em faltas perdoáveis através, em primeiro lugar, da confissão, como visto acima. Vale lembrar 
dois pontos importantes, sendo o primeiro que, invariavelmente, apenas as impurezas cultuais são passíveis de 
sacrifício e expiação cultual através da Ḥata’at e do ’Ašam. Os casos específicos, vistos acima, e que previam o 
prejuízo de terceiros tinham obrigatoriamente dois aspectos: o “social”, que devia ser remediado com 
indenizações e reparações, e o “religioso”, que demandava a expiação sacrifical. Assim, as listas de transgressões 
elaboradas por H a partir do cap. 17 não são expiáveis através desses rituais de Kapará. Apenas no dia de Yom 

Kippur esses pecados eram expiados do santuário, a fim de não acumularem e permitir a presença da Glória de 
YHWH ali.     
325 Milgrom recorda que a morte de Nadav e Avihu poluiu duplamente o santuário, por sua falta e pelos corpos 
que jazeram dentro do santuário (MILGROM, 2004, p. 167).   
326 V. Gn 15, 16; Is 40, 2; Jr 32, 18; Sl 32, 2 como exemplos da idéia de que os pecados acumulam-se. Fora de P, 
o pecado é identificado com sujeira em Zc 3, 4 ou com uma mancha vermelha em Is 1, 18 e Lam 1, 8-9.      
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suficientes para limpar profundamente as impurezas “entranhadas”, por seu acúmulo e 

gravidade, no santuário. Para a primeira etapa do ritual, o sacerdote não deve vestir suas 

roupas magníficas depois de lavar-se, mas uma túnica de linho comum (“בד”, e não “שש” 

“linho fino”), calções, cinto e turbante do mesmo material. O texto sublinha que são vestes 

consagradas, mas sua feitura mais simples denota a circunstância. É o dia mais importante e 

duro para o sumo sacerdote, todo o santuário será limpo das ofensas, crimes e negligências de 

toda a nação e suas vestes adequam-se ao serviço327. 

Que impurezas seriam essas? As faltas cometidas por inadvertência e que não foram 

devidamente purificadas, bem como os pecados graves praticados e que não foram 

confessados e reparados ou mesmo os que não são passíveis de reparação328. O rito de Yom 

Kippur busca evitar pôr a nação em perigo pelo abandono da presença divina em seu meio: 

“To be sure, the Merciful One would tolerate a modicum of pollution. But there is a point of 

no return. If the pollution levels continue to rise, the end is inexorable, God abandons the 

sanctuary and leaves the people to their doom.” (MILGROM, 2004, p. 32). O sumo 

sacerdote, então, como representante do povo, entra no Santo dos Santos para purificar o local 

da morada divina daqueles pecados que têm o poder de atingir, assim, o próprio coração do 

santuário: “If, however, individuals have brazenly violated prohibitions, then, once a year, on 

Yom Kippur, the high priest purges the entire sanctuary, beginning with the inner and holiest 

area containing the ark. In this case, the purification offering is not brought by the culprits–

deliberate sinners are barred from the sanctuary–but by the high priest himself...” (Op. Cit., 

2004, p. 31). E é para assegurar a continuidade da nação que o sumo sacerdote põe a sua vida 

em risco. 

Neste dia, um novilho é imolado em favor do sumo sacerdote e sua casa, um bode pela 

comunidade e um carneiro para ‘Olah. É com o sangue do novilho que entrará no Santo dos 

                                                        
327 Assim também vestem-se os anjos (Ez 9, 2-3.11; 10, 2.6-7; Dn 10, 5; 12, 6-7). Enquanto para alguns isso 
significaria uma maior honraria (cf. MILGROM, 1991, Leviticus,  p. 1016 e HARAN, p. 174), pelo caráter do 
serviço ali prestado é difícil concordar. Para Wenham, é realmente uma veste simples com a qual o sumo 
sacerdote apresenta-se como servo de YHWH, com quem terá contato no Santo dos Santos (e não seria mera 
coincidência suas vestes assemelharem-se à dos anjos, que são seres ao serviço exclusivo de Deus): “Among his 

fellows men his dignity as the great mediator between man and God is unsurpassed, and his splendid clothes 

draw attention to the glory of his office. But in the presence of God even the high priest is stripped of all honor: 

he becomes simply the servant of the King of kings, whose true status is portrayed in the simplicity of his dress.” 
(WENHAM, 1979, p. 230). A interpretação adotada em nosso texto, que não descarta a princípio essa segunda 
idéia proposta por Wenham, foi a ensinada pelo Prof. Baruch Schwartz, durante curso sobre Levítico na 
Universidade Hebraica. 
328 É bem provável, inferindo-se da lógica do próprio pensamento sacerdotal, que mesmo que a justiça humana 
tenha sido aplicada e satisfeita (p. ex., um caso de pena capital que tenha sido julgado e executado), o pecado 
transformado em impureza, poluindo o santuário, deve ser expiado (indubitavelmente, apenas no rito do Yom 

Kippur) ou, caso contrário, permanece ali. Existem também aqueles crimes e pecados que não são descobertos e 
da mesma forma seriam limpos, no que concerne ao santuário, em Yom Kippur.     
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Santos para expiar pelos sacerdotes, cujas faltas atingem diretamente o lugar mais santo. O 

sumo sacerdote é, então, orientado a preparar incenso em um turíbulo329. Esse incenso não é 

aceso para cultuar a YHWH330, e nem mesmo pelo rito em si, mas para o sacerdote não ver a 

Kaporet. O texto diz: “...e colocará o incenso sobre o fogo diante de YHWH e a nuvem de 

incenso cobrirá a Kaporet, que está sobre o Testemunho, e assim não morra.” (v. 13) 331. O 

rito em si é realizado com o sangue do novilho, que é aspergido sete vezes sobre a Kaporet e 

diante dela. Imediatamente depois de ter imolado o novilho, o sumo sacerdote devia 

apresentar os dois bodes ofertados pela comunidade. Ele os colocara à entrada da Tenda, 

apresentando-os a YHWH, e deitara sorte sobre os dois: um seria sacrificado a YHWH e o 

outro seria enviado a “Azazel”. Voltando da primeira etapa do rito no Santo dos Santos, o 

sumo sacerdote imola o bode para YHWH e, com seu sangue, o sacerdote entra mais uma vez 

no Santo dos Santos para expiar por Israel. O mesmo procedimento acontece, então, uma 

segunda vez, porque o sumo sacerdote: “expiará o Santo das impurezas dos filhos de Israel e 

de seus crimes, por todos os seus pecados; e, assim, fará pela Tenda do Encontro d’Aquele 

que Habita com eles em meio as suas impurezas.” (v. 16).  No rito de Yom Kippur, o sinal da 

aceitação divina era o próprio fato de o sumo sacerdote sair com vida do santuário.  

O v. 17 nos informa que o sumo sacerdote está sozinho na Tenda do Encontro e é assim 

que vai expiar o altar externo com o sangue do novilho e do bode. Todavia, aqui o rito será 

duplo, derramando o sangue ao redor da base do altar e também aspergindo com seu dedo sete 

                                                        
329 Segundo Haran, o incenso utilizado aqui só poderia ser o “incenso aromático”, como vimos no tópico 1.2, 
reservado exclusivamente para o uso interno do santuário e associado ao altar de ouro. Para o autor, seria mais 
uma prova de que a presença desse altar e seu papel no rito do Yom Kippur estão implícitos no texto (v. 
HARAN, 1978, p. 244).  
330 Aliás, o propósito do rito de Yom Kippur não era cultuar a YHWH, mas purificar o santuário. 
331 Milgrom argumenta que Deus já havia mostrado a Sua glória várias vezes aos israelitas, e, por esse motivo, 
não haveria razão para temer “ver” sua manifestação ali sobre a Kaporet. No entanto, teríamos de nos perguntar 
até que grau Deus havia se revelado aos israelitas (sem mencionar a distância e o fato de, no Santo dos Santos, a 
Glória de Deus estar, de certa forma, “concentrada” no local que escolheu para habitar), qual o significado exato 
da nuvem e do fogo e o que, na verdade, esses elementos escondiam e não o que revelavam. Quando Ezequiel vê 
a Glória de YHWH, representa-O com a imagem de um homem, mas mantém a tradição observando que, da 
cintura para baixo o seu aspecto era de fogo e, sua irradiação era como a luz ardente do fogo (Ez 1, 4.27). Da 
mesma forma, Deus aparece separado da criação pela “abóbada” “רקיע”, acima da cabeça dos querubins (ali, v. 
26), que, por sua vez, não ousavam olhar para cima. Que os israelitas temiam ter contato inclusive como uma 
manifestação indireta de Deus, vê-se pelo seu receio de aproximar-se de Moisés enquanto seu rosto brilhava 
refletindo, na limitação do humano e do material, a Glória de YHWH (Ex 34, 30). Milgrom defende que o 
incenso servia ali para o culto, aplacando YHWH pela entrada “atrevida” do sumo sacerdote. Porém, essa 
entrada havia sido ordenada pelo próprio Deus e exatamente para remover o excesso de sujeira com a qual a 
divindade estava sujeitando-se a conviver (v. 16). Além do mais, não é o que o v. 13 nos informa. O texto é 
explícito, orientando que a nuvem de incenso cubra a Kaporet e não que cubra o sumo sacerdote. Gorman sugere 
uma ação com efeito duplo, ocultação e revelação ao mesmo tempo: “The smoke acts, in part, to protect Aaron 

from direct encounter with the divine presence. At the same time–and the juxtapositions of importance – the 

smoke functions as an indication that Yahweh is indeed present in the holy of holies... The smoke in the holy of 

holies functions to ‘veil’ and at the same time to ‘reveal’ the presence of Yahweh. (Gorman 1990, 70-71; Mann 

1971).” (GORMAN, 1997, p. 96).      
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vezes diante do altar. O resultado também é duplo, o altar é purificado e consagrado (cf. v. 

19)332.  

O texto também parece nos dizer que o tipo de pecado, de modo geral de caráter 

intencional333, removido pelo “sangue-detergente”, devia ser levado por um meio concreto 

para fora do acampamento. Esse meio de “transporte” da sujeira acumulada é o bode vivo, 

destinado para Azazel, que deve receber todos os pecados de Israel, transferidos através do 

gesto da imposição das duas mãos do sumo sacerdote334 e da confissão de “todas as 

iniqüidades dos filhos de Israel, e todos os seus crimes e colocá-los-á sobre a cabeça do 

bode...” (v. 21). B. Schwartz faz notar que apenas nesse momento, depois de ter expiado por 

toda a Tenda, é possível para o sumo sacerdote carregar o bode com as culpas de Israel, pois 

ele mesmo as havia tomado para si ao proceder a limpeza do santuário335 (SCHWARTZ, B, 

1999, p. 61). O bode é enviado para o deserto, para um lugar de onde não teria como voltar336, 

onde os pecados não mais poderiam causar mal à comunidade. Pela primeira vez, o texto 

refere-se a alguém que não o sumo sacerdote a participar do rito, pois um homem – não 

especifica se um sacerdote, um levita ou um leigo337 - , indicado para tal, devia levar o bode 

ao deserto, um trabalho de confiança para alguém que devia certificar-se de que o bode não 

retornaria338. Assim, a remoção das iniqüidades é realizada da forma mais literal possível (Op. 

                                                        
332 Novamente as dúvidas com relação ao altar de ouro. Em Lv 16, há apenas uma referência explícita a algum 
altar, e é ao rito de purificação do altar de bronze. O altar de ouro pode ter sido implicitamente referido ao 
descrever a cena da entrada do sumo sacerdote com o incenso para dentro da Parokhet. Além do mais, expiando 
o Santo dos Santos estaria purificando tudo o que está dentro do santuário. Porém, para alguns, não é obrigatório 
que o seja. Ex 30, 10, que trata do altar de ouro, ordena que ele também seja purificado através do rito com 
sangue nos cornos do altar, mas não há menção alguma desse procedimento em Lv 16. Para muitos (v. Knohl, 
1991, In: ANDERSON, et al, p. 196), essa é uma prova definitiva de que o altar de ouro é tardio, assim como o 
cap. 30 de Êxodo. Também provaria que o texto de Lv 16 é mais antigo do que os procedimentos requeridos para 
a Ḥata’at em Lv 4, que presume a existência do altar do incenso. Contudo, mesmo que o altar de ouro seja um 
pouco mais tardio, ele certamente já fazia parte do ritual do Yom Kippur, podemos dizer, não apenas no pré-
exílio, mas antes mesmo de H, quando P ainda redigia seu código, como é o caso de Lv 4.     
 ,são destruídos pela potencialidade do sangue (erros ou pecados por inadvertência) שגגה  e (falta) ”חטא“ 333
enquanto  “ע%ן” (“iniqüidade, transgressão) e  פשע (crime) são carregados pelo bode. 
334 Sobre o gesto ritual de transferência pela imposição de duas mãos v. acima pp. 72ss. 
335 Segundo Schwartz, é a mesma discussão de Ex 28, 38 com relação ao diadema sobre a testa de Aarão, em que 
o texto aponta o sumo sacerdote como aquele que carrega “a iniqüidade das coisas santas que consagram os 

filhos de Israel a YHWH” (v. 38). Porém, não seria a intenção do texto que Aarão carregasse a culpa ou o castigo 
por pecados que não eram seus, mas, antes, confiar-lhe a responsabilidade pela sua remoção do santuário (cf. 
SCHWARTZ, B., 1999, p. 61).  
 O v. 22 diz que o bode “carregará sobre si todas .(Qal. lit. cortar ,”גזר“ ;”’para a terra ‘cortada“) ”אל ארץ גזרה“ 336
as suas iniqüidades” para a terra “cortada”. Muitas traduções já foram sugeridas, como terra “desolada” (BJ), 
“selvagem” (B.Av.), “estéril” (TEB), “inaccessible” (Milgrom), “cut off” (Wenham”), ou simplesmente como 
Turner expressa “o lugar sem volta” (TURNER, In: BERGANT, et al, p. 133). 
337 Aliás, em todo o Levítico não há uma única menção aos levitas ou às suas funções no culto da Tenda. 
338 No período do Segundo Templo, o bode era jogado de algum penhasco no deserto. O texto de Lv 16 não 
sugere sequer implicitamente tal prática. A pessoa indicada para esse serviço deve proceder abluções e lavar as 
vestes antes de entrar novamente no acampamento. 
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Cit.)339. Porém, o texto afirma que esse bode pertence a Azazel, em contraste com o bode 

sacrificado que pertenceria a YHWH, e lhe é remetido no deserto. Essa contraposição entre 

YHWH e Azazel leva muitos especialistas a acreditarem que Azazel, assim como YHWH, é 

um ser e não “algo” ou um lugar340. E realmente, a raiz do termo é a mesma do nome de um 

deus acádico (עזז) e, de modo geral, o deserto era conhecido entre os israelitas como o local 

do caos e da morada dos sátiros341. Os opositores dessa tese citam Lv 17, 7 como argumento 

de que não seria possível que o mesmo Levítico que proíbe o sacrifício aos sátiros, 

prescrever-lhe-ia uma oferta exatamente no dia fixado para expiar as transgressões aos 

mandamentos! No entanto, o bode não deve ser considerado nem um presente e muito menos 

uma oferta para Azazel, já que o bode não é sacrificado (conseqüentemente, não divergindo 

de Lv 17, 7). Para Wright, no pensamento sacerdotal, ele provavelmente seria um demônio 

inativo e sem personalidade própria, não sendo descrito como um deus a ser aplacado ou 

alimentado ou de qualquer outra maneira342. O autor propõe: “...Azazel should be viewed as a 

demon, as the etymology of the name suggests, but perhaps as an inactive one with no real 

role to play in the rite except to indicate the place to which the sins are dispatched.”  

(WRIGHT, 1987, p. 24; para toda a sua argumentação v., pp. 22-5). Gorman faz uma analogia 

entre o destino dos pecados e a idéia israelita do deserto como sítio do caos e como uma área 

limiar entre vida e morte, escravidão e liberdade, um lugar ambíguo e perigoso. Assim, 

“Azazel dwells in the wilderness and embodies the chaos associated with it. ...the sins of the 

people create impurity that pollutes the tabernacle, and Yahweh cannot dwell in the midst of 

impurity. The departure of the divine presence would result in chaos for the nation precisely 

because Yahweh’s presence in their midst is central to and constitutive of Israel’s self-identity 

in the priestly traditions. Thus, sins, the cause of pollution and possible chaos, are put in their 

place; they are sent to Azazel and placed in the realm of chaos.” (GORMAN, 1997, p. 98).  

                                                        
339 Gorman enfatiza o ponto em outros termos: “This is not ‘simply’ a symbolic act. The sins are ritually placed 

on the goat so that it may carry them into the wilderness (certainly not a symbolic carrying, which, if taken to 

extremes, might eventuate in a symbolic goat!).” (GORMAN, p. 97).  
340 Há muitas hipóteses sobre o “que” (não “quem”) poderia ser Azazel: um precipício rochoso (Rashi) ou a 
“destruição total” (Hoffman, citado e apoiado por Wenham, que acredita que Azazel é o lugar que “é cortado”, 
sendo então o lugar da destruição completa dos pecados; cf. WENHAM, 1979, p. 235).    
 Provavelmente seres divinos e demoníacos que, no pensamento israelita, foram reduzidos a pouco .”שעירים“ 341
mais do que “sombras” vivendo semi-vidas no caos (v. Kaufmann, pp. 67-8). Durante o Segundo Templo, 
Azazel será o nome próprio de um demônio (cf. Henoc, 8, 1; 9, 6; 10, 4-8; 13, 1; cf. 54, 5-6; 55, 4; 69, 2). Para 
Milgrom: “... the transformation of the bird rite into a practice compatible with Israel’s monotheism was more 

successful than the similarly structured scapegoat rite for the purging of the sanctuary, in which the name of the 

original recipient of the animal, Azazel, was preserved.” (MILGROM, 2004, pp. 133-4). 
342 Um rito semelhante também ocorria anualmente na Mesopotâmia, com uma confissão feita pelo rei 
relacionada aos erros de seu próprio governo – não aos pecados do povo e dos seus líderes religiosos como em 
Israel – e a tentativa de retirar o mal, encarnado em forças demoníacas reais, através do auxílio de deidades do 
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Livres das impurezas, o sumo sacerdote banha-se mais uma vez, reveste-se com suas vestes 

sumo sacerdotais, preparando-se para oferecer, por fim, a ‘Olah, “e expiará por si mesmo e 

pelo povo.”
343 (v. 24). Enquanto isso, as pessoas “participavam” do rito em suas casas, sem 

realizarem qualquer trabalho e através de jejum344. O povo procura, desta forma, chamar a 

atenção de Deus, por seu sofrimento auto-infligido, para a nação e para o rito que o sumo 

sacerdote conduzia, com temor e tremor, em vista do bem de todos, até fazê-lo novamente no 

próximo ano.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
deserto que os aceitassem (cf. MILGROM, 2004, pp. 164-7 e WRIGHT, pp. 25-74, também com relação a outras 
práticas semelhantes entre hititas e outros povos do OM antigo).  
343 Já vimos a diferença entre a expiação “do” santuário e “por” ou “em favor” das pessoas. Chama a atenção o 
fato da ‘Olah aqui não ser definida como “presente de alimento” ou como “odor agradável” a YHWH. 
344 A expressão é “תעּנו את)נפשתיכם”, literalmente “afligir vossas gargantas”: requisita, portanto, um jejum. “נפש” 
aqui não tem o sentido de “ser”, mas de garganta, e, dessa forma, o texto não demanda nenhum exame de 
consciência. Essa idéia é projetada para o passado a partir da transformação em direção a uma maior 
“espiritualização” que esse rito sofreu depois da destruição do Segundo Templo e com a impossibilidade de 
proceder o ritual com o sangue e o bode expiatório. Lembramos que esse trecho pertence a H (v. p. 25, N.26). 
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Karet em Qumran, Milgrom 91, p. 457 

 

 Como conclusão, p. 64 Schwartz: leniência de P 

Responsabilidade coletiva de Milgrom? P. 32 

Não esquecer de falar sobre desobediência na parte II 

Conclusão: “We should observe, moreover, that the priestly system of impurity and its larger 

system (or systems) of religion are prescriptive rather than descriptive, which means there 

may be a certain amount of idealization in the laws. Furthermore, priestly legislation as it 

stands may not describe a system of religion that was actually practiced, in and of itself, in 

history. It is perhaps to be considered a ‘potential’ system much like that of Ez 40-48.” 

(WRIGHT, In: ANDERSON, G; OLYAN, S., p. 152).  

 (Drinking blood is also mentioned as something God does not do when he accepts sacrifices 

(Ps 50. 13; compare Is 1. 11)” Kaparah não é cobrir, p. 54 (SCHWARTZ, B., p. 44, Nota 1). 

Deserto como rito de passagem, Cohn, 1981, 7-23; Thompson, 1981, 355-8. 

Segundo Templo – permitido entrar no átrio interno? Haran, p. 186 

 

‘assah em Milgrom, 91, p. 266 
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Capítulo II - Aspectos da Ideologia Sacerdotal no Pensamento de Ezequiel 

 

2.1) Introdução 

 

O livro de Ezequiel é geralmente dividido entre as profecias que anunciam a 

destruição de Jerusalém e aquelas que proclamam sua restauração. O ponto decisivo que 

marca o momento crítico dessa mudança tem seu princípio com as profecias dirigidas contra 

as nações que tomaram parte na tragédia nacional ou que, de alguma forma, beneficiaram-se 

com isso (cf. Ez 25-32). O julgamento dos inimigos indica a reversão do destino de Judá. A 

queda definitiva, anunciada pelos fugitivos da capital, marca o fim da mudez do profeta1 e o 

início de uma mensagem diferente, que, naquele momento, passaria a ser de reconstrução 

nacional2. 

 Outro ponto crítico de mudanças a ser considerado no livro de Ezequiel é o 

aparecimento da “Glória de YHWH”, Kavod YHWH, nas três grandes visões de Ez 1-3; 8-11; 

e 40-48. O livro abre com a manifestação de Deus ao profeta junto ao rio Kvar, na Babilônia. 

O inesperado visitante, em Seu fantástico e glorioso veículo, é vislumbrado por detrás de 

espessa nuvem pelos olhos incrédulos de Ezequiel. Seus maiores temores estavam para ser 

confirmados, já que a própria presença de Deus em terra estrangeira, longe de sua Santa 

morada em Jerusalém, só poderia significar que algo extremamente sério estava ocorrendo. 

Por certo, Deus mesmo viera até Ezequiel para fazê-lo profeta e, assim, anunciar a Israel a 

decisão divina de abandonar Sua morada em Jerusalém e a subseqüente e inevitável 

destruição da cidade que seria acarretada com Sua partida, algo que Sua aparição no exílio já 

sinalizava3. Isso significava que a precedente tragédia de 597 a.C., com a deportação da corte 

                                                        
1 Sobre a mudez de Ezequiel v. 4, 26. A intervenção divina para tirar o profeta de seu estado de mudez é 
enfatizada pela observação de que Deus abrira a “boca” do profeta, fazendo-o voltar a falar normalmente, 
exatamente na noite anterior à chegada dos novos deportados no exílio (v. 33, 21-22).  
2 Greenberg aponta para a excessiva simplificação da tradicional bipartição do livro. Existem oráculos de 
esperança entre os de desgraça como é o caso de Ez 11, 14-21, um oráculo pré-queda de Jerusalém (cf. a bastante 
detalhada análise de Joyce em favor de uma data anterior a 586 para este oráculo; JOYCE, p.27 e p. 115) 
combinado precisamente com a visão da destruição final da cidade e do Templo (Ez 8-11; cf. 34, 1-10; 36, 31s, 
como casos opostos, i.e., oráculos de condenação entre os de restauração). No entanto, o critério temático 
prevalece na organização do livro, mesmo se comparando com o critério cronológico (cf. Ez 32, 1 e 33, 21; 
embora a data em Ez 32 seja posterior àquela do capítulo 33, eles são assim dispostos com o intuito de deixar 
juntos os oráculos contra o Egito). Assim, “Chronologically the dooms against the nations straddle these 

periods; thematically they partake of both doom and consolation” (GREENBERG, 1983, p. 5; o assunto é 
tratado por Greenberg nas pp. 4-6).         
3 Allen lembra em seu comentário que a aparição da glória de Deus aos israelitas nas narrativas do deserto, 
dentro da literatura sacerdotal, era freqüentemente associada a julgamento (cf. Ex 16:10; Nm 14:10; 16: 19-21; 
17:7-10[16:42-45] (ALLEN, 1994, p.14).  
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e elite hierosolimitas, não era ainda o fim das aflições, simplesmente porque o julgamento não 

havia sido completado.    

  O cumprimento desta palavra seria mostrado em visão a Ezequiel como é relatado nos 

capítulos 8-11. Ali, seis anos antes da real destruição da cidade pelos babilônios, Deus revela 

ao profeta Sua partida do santuário e de Jerusalém. A visão objetivava estabelecer a 

inevitabilidade da palavra divina em seu processo de realização: não há qualquer caminho de 

volta ou possibilidade de salvação. No mundo espiritual, o evento já havia ocorrido. O 

profeta, impotente, testemunharia o desenrolar dos acontecimentos que se originavam do 

poder destrutivo que se expandia a partir do centro do Santo dos Santos em direção aos 

limites da cidade. Da perspectiva de Ezequiel, o único e efetivo meio de reverter esta situação 

seria o retorno real da Presença divina para a cidade, em Seu santuário, assegurando a vida a 

um povo transformado pelo espírito divino de volta à terra de Israel. Esse retorno é 

exatamente o que o profeta anuncia no capítulo 43, no ponto alto da visão da reconstrução dos 

capítulos 40-48: a nova sociedade, agora verdadeiramente baseada na centralidade do 

santuário e seu culto. Conseqüentemente, sua força de moção dependia essencialmente dos 

ministros do culto: os sacerdotes4.       

Durante este estudo pretendemos analisar alguns dos elementos sacerdotais 

perceptíveis principalmente nas três visões da Glória de YHWH, bem como aspectos do seu 

desdobramento. Elementos que refletem a origem sacerdotal de Ezequiel abundam em toda a 

extensão do livro do profeta e demonstram que seu pensamento estava arraigado nas tradições 

do sacerdócio hierosolimita5. Em especial, esses elementos concentram-se nos capítulos 1, 8-

                                                        
4 Outros setores sociais tornam-se, de certa maneira, secundários (ou mesmo desaparecem) nesta sociedade 
renovada. Por exemplo, na denominada Torá do Templo de Ezequiel, a principal função do príncipe (נשיא) é 
agora dar suporte ao Templo e ao culto. Ezequiel não intitula a autoridade civil como rei - מלך – talvez devido a 
uma visão crítica da instituição monárquica como existira antes do exílio. O ponto crucial poderia ser o poder de 
intervir em assuntos cultuais que alguns reis, de tempos em tempos, costumavam conferir a si mesmos e que 
acreditavam ter como os “senhores” do santuário real. O conflito entre reis e sacerdotes parece ter sido apontado 
na narrativa da rebelião dos chefes tribais contra Aarão em Nm 16, 2-7a.18.35. Israel Knohl menciona 2Cr 26, 
16-21 e 2Rs 16, 12-13 como dois momentos de tensão e conflito que poderiam esclarecer o contexto de Nm 16 
(os argumentos do autor sobre esta passagem e sua distinção entre as três rebeliões ali relatadas e entretecidas 
estão elaborados em KNOHL, 1995 pp. 73-85.211-12). Seria possível que Ezequiel tivesse em mente essas 
tradições ao escrever suas determinações ao נשיא? De qualquer modo, diversos poderes e liberdades 
governamentais foram limitados por Ezequiel, incluindo a imposição de uma extensão fixa para a sua 
propriedade em terras (cf. Ez 45, 7-10). Ao mesmo tempo, no mundo ideal, não haveria mais necessidade de 
profetas. Afinal, sem mais ameaças externas  – o último ataque militar de  forças unidas estrangeiras fora 
definitivamente esmagado durante a guerra com Gog – e tendo agora uma população obediente, a mensagem 
profética e suas exortações não teriam mais lugar dentro da nação renovada. Seria possível que Ezequiel 
acreditasse ser o último profeta de Israel, um sacerdote tornado profeta que estabeleceria uma ponte com o novo 
tempo de completa soberania de YHWH, firmada pelo Seu santuário definitivo? 
5 Infelizmente, não é possível estabelecer quais grupos sacerdotais poderiam existir dentro da elite clerical no 
período, podendo ser mais ou menos conservadores (durante o período do Segundo Templo a variedade de forças 
e tendências entre os sacerdotes é um pouco mais clara). Knohl argumenta que a Escola de Santidade (H) foi 
responsável pela edição final da Torá, trabalho que deve ter sido concluído no início do período persa (KNOHL, 
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11, 40-48 e em trechos como 20, 40-41.  Deste modo, é claro que um melhor entendimento da 

ideologia, tradições e linguagem sacerdotais facilitaria entrar nas concepções de Ezequiel, 

pavimentando o caminho para compreender de modo mais completo sua mensagem6. Assim, 

a conexão especial entre Deus e o santuário e entre ambos e a terra de Israel, tão perceptível 

em toda a literatura sacerdotal da Torá, é chave para a leitura desses capítulos de Ezequiel.  

 

2.2) Capítulo 1: o Primeiro Encontro 

 

 No primeiro capítulo, a manifestação da Glória divina é descrita em detalhes. A 

impressão geral de seu retrato é o que Greenberg chama de “perception in stages” 

(GREENBERG, 1983, p. 26), i.e., “there is an evident aim to reconstitute for the reader the 

movement of the prophet’s senses and the course of his understanding of the experience.” 

(Op. Cit., p. 52). A impressionante visão precisava ser explicada em sua totalidade e 

complexidade: a estranheza da figura dos seres, o poder dos movimentos do veículo, a 

unicidade da ação das rodas dirigidas pelo espírito, o som ensurdecedor das asas dos seres, o 

brilho que irradiava do veículo e, sobre ele, do glorioso Ser e Seu trono. Há inclusive um 

esforço aguçado para definir tons de cores em comparação com coisas cuja cor fosse a mais 

próxima que Ezequiel já tivesse visto, mas sempre dentro da observação de que tais 

comparações eram apenas “aparência”, “semelhança” daquilo que realmente vira7. Poderia ser 

                                                                                                                                                                             
1995, 200ss). Daí inferir-se que a Escola de Santidade ainda era a mais poderosa força e influência sacerdotal 
nos tempos de Ezequiel, i.e., durante o exílio. Assim, há a possibilidade de que esse grupo tenha influenciado 
diretamente o trabalho de Ezequiel. Ainda assim, haveria alguma possibilidade de ter sido esse o grupo 
sacerdotal que cuidou da edição final do livro de Ezequiel, mesmo com suas diferenças claras com relação a 
certas normas cultuais estabelecidas na Torá? Vale lembrar que essas diferenças, apesar de evidentes, são 
mínimas, como número de animais ou a quantidade de grãos a serem oferecidos em determinadas festas. A 
solução sugerida por Tuell não ajuda, ao defender que P e Ezequiel provêm de uma fonte anterior comum 
(TUELL, 1992, pp. 145-6). Porém, quem teria, então, se desviado da fonte autoritativa, Ezequiel ou P? O 
problema, portanto, permanece. Não podemos esquecer, no entanto, da revisão de Ezequiel do passado de Israel. 
Block comenta: “To be sure, for rhetorical and polemical purposes he is not above radically revisionist 

reconstructions of the nation’s past (cf. chs. 16, 20, 23), but never does he lose respect for the Mosaic tradition. 

Nor should we expect him to, since he is, after all, of the traditional priestly line himself.” (BLOCK, 1998, p. 
501).  
6 É um bom momento para citar B. Schwartz na conclusão do seu artigo “A Priest Out of Place”, no qual 
argumenta contra a concepção baseada na existência de um sacerdócio “exílico” na Babilônia e na teoria de que 
Ezequiel executava seu papel profético como sacerdote e não como um profeta no exílio: “The fact of Ezekiel’s 

priesthood is thus of enormous importance, but not for the purpose of reconstructing the priestly role during the 

exile–for there was none. Its importance lies rather in the indispensable aid it provides these who undertake to 

comprehend the theological, historical, and literary foundations of his message. Instead of asking ‘What can 

Ezekiel teach us about the priesthood’, the question to pose is ‘What can the priesthood teach us about Ezekiel?” 
(SCHWARTZ, B., 2004, In: COOK et al, p. 71). 
7 Greenberg explica isso como “desire to be faithful and exact” (GREENBERG, 1983, p. 52). Como já tratado 
no capítulo anterior, a busca da precisão é uma característica dos escritos sacerdotais. Cooke observa: “In the 

description of his visions Ez. has to search for analogies in the world of sense; how inadequate he feels them to 

be is shewn by his constant use of the word likeness (15 times).” (COOKE, 1936, p. 11). Greenberg também 
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um exemplo de sua mente “sacerdotal” tentando evitar antropomorfismos e, ao mesmo tempo, 

produzindo um dos mais impressionantes retratos de Deus8? É bastante perceptível, 

comparando as diversas fontes e livros que formam as Escrituras, que os escritores sacerdotais 

eram os mais dedicados em descrever e detalhar seus textos, especialmente a fim de 

estabelecer o culto preciso a ser executado dentro do santuário. Isso é expresso na extensiva 

descrição do Tabernáculo com toda a sua mobília, cores e estrutura ou pelas prescrições da 

maneira correta e detalhada de executar os sacrifícios como elaborada por P9.  

Outra característica sacerdotal, perceptível no livro de Ezequiel, é o costume de datar, 

que reflete a preocupação dos sacerdotes com o calendário, importante para fixar os tempos 

de determinados cultos ou festas periódicas10. Antes de Ezequiel, esse aspecto não era uma 

característica da literatura profética, mas, depois dele, tornou-se mais comum11. Entretanto, 

não é sem problemas que a data é apresentada no capítulo 1. A primeira data, “no trigésimo 

ano”, provavelmente em paralelo com a segunda data “o quinto ano do exílio do rei 

Yehoyakhin”12, é um enigma para os scholars e muitas explicações para ela já foram 

levantadas. Entre as quatro teorias mais conhecidas e aceitas para a data, encontram-se duas 

                                                                                                                                                                             
aponta para o esforço de Ezequiel a fim de reforçar na mente de sua audiência que esta era uma visão e que as 
“substâncias” do mundo sensível não eram as mesmas. Se Deus ou os seres pareciam homens, isso não 
significava que eram, em essência, humanos. (GREENBERG, 1983, pp. 52-3).     
8 Na verdade, tanto P quanto H utilizavam, cada um à sua maneira, formas de culto e expressão que refletiam 
certa liberdade em usar determinados antropomorfismos. Aparentemente, talvez até mesmo após a reforma mais 
radical promovida por Josias ou ainda com o exílio, tenha havido um recrudescimento nesse aspecto, já que são 
perceptíveis as tentativas de evitar expressões que já estavam estabelecidas. É o caso de “ריח ניחוח לה�”, “odor 
agradável para YHWH”, parte do vocabulário comum dos códigos sacerdotais da Torá ao tratar das ofertas 
queimadas, como veremos com mais detalhes a seguir. De qualquer forma, Zimmerli aponta o contraste agudo 
entre a detalhada descrição daquilo que Ezequiel viu debaixo da plataforma do veículo e a sua cautela ao 
descrever o que vira acima dela (ZIMMERLI, 1979, p. 105).     
9 Vale lembrar que as leis sacrificais mostram lacunas em momentos importantes. É provável que o autor 
deixasse de lado certos detalhes (talvez inconscientemente?) que, a seu ver, eram suficientemente conhecidos, 
não havendo necessidade de serem explicitamente mencionados.     
10 Nota-se, em grupos sacerdotais, em especial do período do Segundo Templo, o esforço em observar a natureza 
e o cosmos a fim de descobrir, pela astronomia, tempos cultuais propícios, como é o caso do Jubileu. A 
“obsessão” com relação a esse assunto alcançou seu ponto mais crítico no periodo “tardio” do Segundo Templo. 
Peças literárias como “O Livro dos Jubileus” e movimentos como o  zadoquita de Qumran demonstram essa 
radicalização e sua importância para alguns grupos sacerdotais (cf., p. ex., CD 1, 14-5). O argumento de que um 
calendário diferente – solar em vez de lunar – seria um dos principais fatores que levaram os fundadores de 
Qumran a romper com o Templo de Jerusalém não é exagerado.    
11 Cf. Ag 1, 1; Zc 1, 1.       
12 No livro de Ezequiel, as datas eram calculadas a partir do exílio de Yehoyakhin ou a partir de “‘nossa’ 
deportação” (cf. Ez 33, 21; “גלותנו”, nessa passagem, é um dos “detalhes” textuais que poderia ser mencionado 
como uma “prova” do ambiente babilônico do profeta). Onde os livros de Reis e Jeremias usam datas, 
especialmente para pontuar o sítio e a queda de Jerusalém, a referência não é Yehoyakhin, mas Zedekiah. 
Poderia isso sugerir uma diferença na perspectiva entre um exilado e os demais que ficaram na terra? Enquanto a 
figura de Zedekiah é totalmente negativa aos olhos de Ezequiel, em Jeremias as nuances de seu caráter são mais 
claras. A imagem final é mais de uma personalidade fraca do que má. Isso é particularmente evidente 
comparando essa “imagem” e a crítica cáustica de Jeremias contra Yehoyaqim (Jr 22, 13ff), pai de Yehoyakhin. 
Inversamente, para Ezequiel, não há chance de perdão ou complacência em relação a Zedekiah. Na opinião de 
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com base em “motivos sacerdotais”13. A primeira explica o cálculo do “trigésimo ano” a partir 

do último Jubileu14, enquanto a segunda tentaria demonstrar que ela indicaria a idade do 

profeta, marcando a idade quando os sacerdotes, supostamente, eram consagrados ao serviço 

no Templo15. Ambas têm muitos pontos fracos e precisam da pressuposição da falta de 

informação literária ou de um erro gramatical16. Parece não existir nenhuma indicação de que 

a data tenha sido calculada pelo sistema do Jubileu ou que aquele era o mês em que se 

celebrava o Jubileu, que, na verdade, devia ser comemorado durante o sétimo mês. Por outro 

                                                                                                                                                                             
Block: “Ezekiel insults Zedekiah by insisting on dating his oracles after the time of the deportation, rather than 

the date of Zedekiah’s accession (1:2; 33:21; 40:1; cf. 8:1; 20:1)” (BLOCK, 1997, p. 6).  
13 As explicações “não sacerdotais” que podem ser apontadas aqui são, primeiro, a sugestão de que o “trigésimo 
ano” seria o ano em que Ezequiel publicou seu livro, e, segundo, a tese de que essa data teria sido calculada a 
partir da descoberta da Torá no Templo, no tempo de Josias. A primeira suposição parece anacrônica, e 
caracterizaria um acontecimento realmente único na Antigüidade. Da mesma maneira, a segunda não parece 
menos estranha, já que teríamos de assumir que Ezequiel calcularia seu próprio chamado a partir da reforma 
deuteronomística, que, em seu tempo, já havia sabidamente “falhado”, como vemos pelas críticas de Jeremias e 
do próprio Ezequiel, pelo exílio e pela iminente queda de Judá anunciada por ambos. Caso os profetas 
considerassem que a reforma houvesse sido bem sucedida, as críticas de abusos e crimes provavelmente não 
teriam razão de ser. Por outro lado, como Ezequiel estava para anunciar a destruição da cidade, a referência 
poderia ser, em vez de à reforma em si, às maldições preditas no Deuteronômio que estariam, então, em processo 
de cumprimento.       
14 O “Livro dos Jubileus” é um exemplo de literatura sacerdotal que evidencia o uso do sistema de Jubileus para 
o cálculo do tempo (a história é dividida em períodos de 49 anos ou sete semanas de sete anos) pelos sacerdotes. 
Entretanto, há um propósito na utilização desse cálculo e isso é muito claro no livro. O autor tenta demonstrar a 
providência e intervenção divinas através da história de Israel, fixando os eventos bíblicos, tanto quanto possível, 
em períodos “culminantes” – o Jubileu – e é repleto de expectativa na salvação de Deus no seu tempo propício 
(cf. 11QMelchizedek e a noção de Jubileu “final”). Pois esse não é, definitivamente, o caso de Ezequiel, 
particularmente nesse ponto do texto. Não há expectativa de salvação ou da ocorrência de qualquer evento 
importante para acontecer dentro de 20 anos. Em todo o caso, alguns scholars apontam a data do capítulo 40, 
“vinte e cinco anos da nossa deportação” como uma possível menção ao sistema de cálculo em “Jubileus”. Ela 
marca o início da visão do “Templo” e é exatamente a metade do número de anos de um Jubileu se, claro, a 
referência é a deportação e não o último Jubileu, datas que não coincidem.  
15 A idade de 30 anos era requerida para o serviço levítico em Nm 4, 3.23.30, mas um estrato mais tardio (8, 23-
26) fixa em 25 anos a idade mínima para servir no Templo. A razão, nas palavras de Knohl, seria: “...a reflection 

of the tendency to reduce the minimum age for levitical service, as we find in the books of Ezra and Chronicles 

(Ezra 3:8; 1 Chr 23:24, 27; 2 Chr 31:17); this change was prompted by the small number of the Levites at the 

time of the return to Zion” (KNOHL, 1995, p. 84; v. também a nota 70). Em Qumran, o “מבקר” “mevaqqer”, 
oficial da liderança sacerdotal, devia ter 30 anos para cumprir suas funções (CD 14, 6-12). No Evangelho de 
Lucas 3, 23, o texto relata que Jesus tinha por volta de 30 anos quando iniciou seu ministério. Isso não é 
simplesmente um dado biográfico e a insistência da Bíblia Hebraica, de Qumran e do NT nessa idade específica 
talvez não seja mera coincidência. Poderia, antes, ser um sinal social de autoridade religiosa? É possível que, no 
tempo de Ezequiel, dentro da mentalidade da sociedade, um sacerdote devesse encontrar-se com o divino e 
experimentá-lo apenas depois dessa idade autoritativa (a impossibilidade de que, em Ezequiel, ela seja apenas 
um dado subjetivo, mesmo que esteja comunicando a sua idade, é discutida em ZIMMERLI, 1979, pp. 112-3). 
De qualquer modo, os juízes (considerados aqui como um ofício autoritativo, que não eram obrigatoriamente 
preenchidos por sacerdotes), em Qumran, começavam em suas obrigações com a idade de 25 e, como vimos 
acima, as regulamentações sacerdotais estavam abertas para reduzir a idade mínima dos levitas para o serviço do 
Templo.     
16 De acordo com Zimmerli, a tradição refletida na Septuaginta levaria a acreditar que em 26, 1 e 32, 17 o mês 
teria caído acidentalmente (ZIMMERLI, 1979, p. 101). Isso poderia ser uma explicação para a impressão da falta 
de dados na data do cap. 1 também. Uma adição no v. 2 procuraria, então, clarificar a primeira data (o uso de 
       .(para ligá-las provê um “consistent synchronism”; ALLEN, 1994, p. 22 ”היא“
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lado, esta também não é a forma apropriada de escrever em Hebraico a idade de uma pessoa17. 

As sugestões, como Greenberg coloca, são ambas inconvincentes, apesar de tudo 

(GREENBERG, 1983, p. 40).  

 Logo após, no versículo 3, Ezequiel é identificado como “יחזקאל בן בוזי הכהן” 

“Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote”. Alguns pesquisadores levantaram a dúvida sobre quem 

aqui é designado “sacerdote”, Ezequiel ou seu pai. Cooke provou que o termo poderia estar 

conectado tanto ao primeiro nome, ao compará-lo com Is 37, 2; 38, 1; Jr 28, 1 e Zc 1, 1, ou ao 

segundo nome, como se pode ver em ICr 27, 5 e IICr 24, 20. Se é o primeiro caso, poder-se-ia 

assumir que os editores do livro supunham que Ezequiel era um sacerdote, ou, ao menos, um 

sacerdote “em potencial”, mesmo levando em conta a pressuposição de que o profeta 

provavelmente nunca ministrou como sacerdote ou nunca tenha servido como tal no santuário. 

Se considerarmos que, no pensamento sacerdotal, Deus criou tudo em sua devida ordem, 

lugar e singularidade, da mesma forma Ele teria formado os seres humanos como sacerdotes, 

levitas, israelitas ou povos das “nações”. Seguindo, então, esta mesma lógica, um sacerdote, 

em sua própria natureza, deveria ser reconhecido como tal (ou como um em potencial18), 

mesmo sem servir em um santuário. Isso não significa que havia um sacerdócio atuando sem 

Templo, em qualquer senso prático, durante o exílio19. Por outro lado, se a segunda opção é a 

                                                        
17 Apenas em um momento na Bíblia, a idade de uma personagem é escrita sem a expressão característica para 
defini-la (“בן” “ben”, ou seja, “filho”, mais o numeral). Isso acontece em Gn 8, 13, durante a narrativa do dilúvio 
(fonte P). A despeito da falta de informação precisa, o número é obviamente a idade de Noé, já que ela segue a 
informação explícita sobre sua idade dada imediatamente antes, em 7, 6.11. 
18 Mesmo um sacerdote em “potencial” é diferenciado dos demais israelitas. Tanto P quanto H são claros em 
distinguir os sacerdotes em relação ao povo em sua natureza, visto que o primeiro foi eleito para ser santo. Knohl 
mostra que o verbo “בחר” é usado exclusivamente para definir a ação de Deus em separar os sacerdotes dos 
outros cidadãos de Israel, bem como evita definir estes últimos como santos. Então, mesmo H, mais próximo do 
povo do que P e elaborando um caminho para um processo constante – ou seja, não um estado – de santificação 
da nação, não equaliza a “santidade” peculiar de sacerdotes e do povo (KNOHL, 1995, p. 183 – v. também N.43 
– e 191-2). Por outro lado, é interessante perceber como a sociedade pode reformular-se em tempos de crise, 
dependendo, obviamente, das circunstâncias e do momento. Os tradicionais sacerdotes zadoquitas de Qumran, p. 
ex., conseguiram manter com sucesso seu status e parte de seu papel como sacerdotes mesmo com uma liturgia 
limitada, elaborada pela seita enquanto estavam rompidos com o Templo. Uma expectativa por um novo Templo 
para onde pudessem retornar como sacerdotes em suas plenas funções e implementar a lei em toda a sua 
ortodoxia – e da maneira como a interpretavam – parece mais do que provável.       
19 Ao mesmo tempo, não seria de modo algum fora do razoável sugerir que a maior parte dos sacerdotes 
deportados ainda seguiam as leis sacerdotais de pureza específicas relacionadas à sua linhagem – não suas 
funções como sacerdotes – na Babilônia, mesmo sem saber quando ou mesmo se iriam algum dia oficiar 
novamente como sacerdotes. Ezequiel, quando se recusa a comer uma refeição preparada de forma impura, é 
exemplo de uma atitude que poderia ter sido tomada por muitos deles (Ez 4, 12-14). O ponto aqui é a reação do 
profeta, independente da idéia de que a passagem, no fim, sugeriria a invalidade das leis de pureza, uma vez que 
estavam distantes do santuário. A queixa de Ezequiel, porém, convence Deus, que muda de idéia. A estranheza 
da situação aos olhos da comunidade é certa; de outra maneira, não seria vista como um sinal (v. 15; cf. outra 
opinião em SCHWARTZ, B., 2004, in: COOK et al, pp. 70-1). Muitos scholars acreditam que as congregações 
judaítas costumavam assentar-se perto de rios a fim de, ao menos, seguir as purificações prescritas. A presença 
de Ezequiel próxima do Rio Kvar é comumente interpretada desta forma (cf., entre outros, GREENBERG, 1983, 
p. 40 e ZIMMERLI, 1979, p. 115). A distinção do povo era para ser salvaguardada através da observância do 
Shabbat, circuncisão... Ezequiel foi incisivo nessa questão em Ez 20, 32-34. Ali parece que os anciãos 
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correta, i.e., Ezequiel era o filho de Buzi, o sacerdote, a ênfase é em Ezequiel como 

descendente de um (ex) sacerdote. 

 A descrição da visão inicia com o que parecia ser um fenômeno natural. Levou algum 

tempo para Ezequiel perceber o que realmente estava acontecendo. Era tão extraordinário que 

Ezequiel somente se sentia capaz de explicar através de analogia; as coisas podiam ser apenas 

similares ao que ele via. Afinal, como Clements coloca: “Divine realities overreach the 

boundaries of human images and ideas, as the prophet’s vision demonstrates.” (CLEMENTS, 

1996, p. 12). Ao mesmo tempo, Ezequiel tentou transmitir, da forma mais detalhada possível, 

as tonalidades de cor que tinham os componentes da visão. E, para isso, usou o termo “עין”, 

uma expressão usada pelos sacerdotes para descrever, p. ex., a cor de doenças de pele como 

vemos em Lv 13, 5.55. A refulgência da Glória divina brilhava como havia brilhado quando 

adentrou o Tabernáculo ou o Templo20. A imagem geral é de um fogo brilhante, um elemento 

conectado com a presença de Deus, assim como na sarça ardente que atraiu Moisés (Ex 3), a 

coluna que guiou os israelitas pelo deserto (Ex 13, 22), o “fogo devorador” sobre a montanha 

durante a entrega da Lei (Ex 24, 16-18) ou a chama que matou Nadav e Avihu (Lv 10) ou os 

chefes que se revoltaram contra Moisés e Aarão (Nm 16)21. O fogo aparece novamente no v. 

13 e em 10, 2, quando os “carvões de fogo” executarão uma ação similar de julgamento. 

 O veículo é composto de duas partes divididas pelo “22”רקיע “raqya’”, que, 

verticalmente, separa Deus de Sua criação, como Ele já havia feito na narrativa da Criação de 

Gn 1. O veículo em si é um microcosmo. A despeito de sua natureza sobrenatural, as quatro 

                                                                                                                                                                             
propunham uma espécie de assimilação em um momento sem esperança. Entretanto, não há uma evidência 
generalizada na direção de fazê-lo. Kaufmann argumenta que, desses exilados, emergiu uma geração que veio de 
uma cultura pagã muito forte e liderou o movimento de Restauração (KAUFMANN, pp. 443-4). Para Block, 
“References to ‘Jehoiachin of the House of David’ and the existence of ‘elders of the people/Israel’ ... attest to 

their communal self-consciousness. This sense of ethnic cohesiveness was promoted and reflected in the careful 

keeping of family records (Ezra 2; Neh. 7) and continued communication with Jerusalem, especially before the 

fall of the city (e.g., Jer. 29)” (BLOCK, 1997, p. 7).  De qualquer modo, as leis sacerdotais com relação ao 
casamento foram, de modo geral, observadas a fim de manter a legitimidade da linhagem. Ezequiel pressupõe 
uma linhagem zadoquita pura e legítima quando escreve sobre o Templo futuro. Na verdade, é o mundo 
“paradisíaco” criado em perfeita ordem com zadoquitas, levitas, elite governamental e tribos em seu lugar 
específico e determinado que o profeta prediz para o tempo ideal. A igualdade é garantida graças ao rio que flui a 
partir do Templo, gerando vida no deserto e provendo uma terra boa e viável para todas as tribos do Sul. Os 
estrangeiros também teriam seu próprio espaço, como em H, desde que respeitassem sua fronteira social (não é 
expressamente escrito no texto, mas presumível numa visão da sociedade ideal. Alguns anos depois, Esdras e 
Neemias precisaram lidar com a questão dos estrangeiros, que, naquele momento, havia-se tornado um problema 
para a comunidade que estava sendo, de certa forma, desafiada pela situação dos ex-deportados que procuravam 
uma espécie de nova identidade, baseada nos antigos escritos, em seu retorno à terra).                 
20 Ex 40, 34 e I Rs 8, 10-13.  
21 Blenkinsopp comenta: “It is this last aspect of priestly tradition which finds a new expression in the vision of 

the effulgence during which Ezekiel was commissioned to pass sentence of death on contemporary Israel.” 
(BLENKINSOPP, 1990, p. 19). Cf. também Dt 4, 24; Is 33, 14; Heb 12, 28-9 
22 No presente trabalho, o termo vai ser denominado como “plataforma”. BDB define-o como “(flat) expanse, as 

base, support”. 
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criaturas que “carregam” o trono ficam abaixo da “plataforma” “רקיע”, mais próximos à terra 

e, assim, salienta-se que elas são essencialmente diferentes de seu divino Criador23. Os seres 

têm quatro faces. Três delas pertencem a animais que são símbolos de suas classes e de 

atributos divinos como força e majestade: o touro, a águia e o leão24. A quarta face é a face 

humana, que está na frente e guia o veículo em qualquer direção que ele vire, “submetendo”, 

de certa forma, o restante do mundo criado (Gn 1, 28)25. A forma de seu corpo é também 

humana, i.e., eles fixam-se eretos. É possível que tivessem apenas uma perna cada26. Isso leva 

a pensar na possibilidade de as criaturas serem assexuadas. É um problema que Ezequiel tenta 

evitar quando descreve a figura divina, uma figura semelhante ao homem e que “ונגה לו סביב 

 ,para baixo... como a aparência de fogo, e brilhava ao redor dele” (Ez 1“ ”למטה... כמראה-אש

27)27. Essa é uma questão que a narrativa da Criação de P deixa “aberta” com a ousada 

afirmação de que todo o gênero humano, homens e mulheres, seria a própria imagem de Deus 

(Gn 1, 27), evitando qualquer outro comentário. Block explica a aparição da figura 

semelhante ao homem em Ezequiel como uma condescendência numa incrível reversão de 

papéis do momento da criação (BLOCK, 1997, p. 107), pois aqui é o Criador que é descrito 

como semelhante à criatura. É interessante que, em relação aos seres, um par de suas asas 

cobre inteiramente seus corpos28.  

Cooke observa um aspecto cultual nas visões de Ezequiel e de Isaías com relação ao 

número de asas dos seres: “In Is. 6 the Seraphim have six wings, using two to cover their 

faces since they are engaged in adoration;... Here – i.e., em Ezequiel – however, the 

Creatures are not worshipping, but giving support and movement to the throne; this may 

account for the difference in the number of their wings
29

.” (Cooke, 1936, p. 15). Se esta for a 

interpretação correta, poderia ser mencionada como uma prova de que, para Ezequiel, não 

haveria outro lugar sobre a terra para cultuar a Deus além do Templo de Jerusalém. Contudo, 

Greenberg está provavelmente certo quando diz que os Seraphim em Isaías cobriam a sua face 

                                                        
23 Ao mesmo tempo, “As supernatural beings, they are mediators of Yahweh’s powerful being.” (ALLEN, 1994, 
p. 31), entretanto “Divine and created spheres are not to be confused.” (BLOCK, 1997, p. 107). 
24 Nas palavras de Allen, suas faces são “an expression of divine power.” (ALLEN, Op. Cit.). 
25 No entanto, é o Espírito que Deus confere às criaturas que gera o movimento do veículo e faz a vontade 
d’Aquele que o comanda.   
26 Cf. em Ez 1, 7 o uso do singular quando o profeta descreve as “pernas” das criaturas (v. GREENBERG, 1983, 
p. 44).  
27 Blekinsopp procura descrever a sensação inebriante do profeta diante da refulgência divina: “The prophet 

withdraws into the language of indirection and approximation. The basic image is of blinding light to which the 

eyes only gradually become accustomed.”. Assim, o resultado de focar os olhos em direção ao ser sobre o trono 
é surpreendente: “But what is, in a strange sort of way, comforting is that the profile, the outline, is like that of a 

human being.” (BLENKINSOPP, Op. Cit., p. 22).    
28 Sobre este assunto em particular v. ZIMMERLI, 1979, p. 121 e COOKE, 1936, p. 21 
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“to not gaze upon God”, enquanto “Ezekiel’s creatures were positioned below and looked 

straight ahead.” (GREENBERG, 1983, p. 55).  

No versículo 24, o estrondoso som produzido pelo bater das asas é comparado com 

três elementos: o som de muitas águas (cf. Hab 3, 15), a voz de El Shaddai e o barulho de um 

campo de batalha30. Allen é um dos scholars que relaciona a analogia das “muitas águas” 

àquela do campo de batalha. Enquanto o ruído das águas representaria a natureza ameaçadora, 

o ruído do campo de batalha traria à mente a ameaça de um exército, do poder humano31. 

Entretanto, também é possível inferir que a referência à poderosa voz de “El Shaddai”32 seria 

uma referência ao terror diante do divino, um aspecto que está presente em toda essa visão. P 

utilizava os nomes “El Shaddai”33 e “Elohim”34 para a divindade antes da revelação total 

quando Deus confiou o conhecimento de Seu nome a Moisés e, conseqüentemente, a Israel. 

Em sua análise,  Knohl conclui que “El Shaddai” (e “Elohim”) “...signify the rational and 

moral dimension of divinity, while the Tetragrammaton, revealed to Moses, signifies the 

numinous dimension of the divinity.”
 35 (KNOHL, 1995, p. 227). Contudo, o relato 

ezequeliano aponta para outro significado, i.e., a grande potência36 do som produzido pelas 

asas dos seres. Block pensa que “Ezekiel seems to have interpreted his vision in the light of 

earlier storm theophanies of Yahweh.” (BLOCK, 1997, p. 104).  É possível ligar essa idéia 

com uma outra de Zimmerli: “The book of Ezekiel makes it sufficiently clear that the prophet 

came from a circle of faith which, like Is 6, knew of Yahweh as enthroned in the temple of 

Jerusalem. The unprecedented feature of this faith in Yahweh’s appearing at a place of 

prayer in an unclean land of exile could only have become real for him through the form of a 

                                                                                                                                                                             
29 No relato de Ezequiel os seres vivos têm quatro asas, exatamente um par a menos do que os Seraphim em 
Isaías. 
30 Porém, a segunda e terceira analogias estão ausentes na Septuaginta e são consideradas uma inserção bastante 
tardia. Allen, contudo, argumenta que a palavra “המולה” (multidão, tumultuo) que é parte da expressão (“...havia 

um barulho tumultuoso como o som de um campo de batalha...) seria “distinctive to be part of a gloss”. Para o 
autor, ela antecipa, como uma breve descrição sonora no meio de uma narrativa visual, o momento auditivo que 
se inicia no v. 28 (ALLEN, 1994, p. 35). 
31 Zimmerli concorda com a relação citando Is 17, 12, que demonstraria “a connection between the roaring of 

the sea and the noisy camp of the army”. (ZIMMERLI, 1979, p. 130-1).       
32 A mesma comparação entre o ruído do bater das asas e a voz de Shaddai ocorre em Ez 10, 5. 
33 O nome é revelado a Abraão em Gn 17, 1 e a Jacó em Gn 35, 9-13. 
34 Em H, Elohim é usado também como nome para a divindade  (cf. KNOHL, 1995, p. 168). 
35 Segundo Kaufmann: “... Those acts performed in the temple itself – on the altar, in sanctuary, and in the Holy 

of Holies – were all oriented towards one idea: sanctification of the place of the name of God and the symbol of 

His word, purification of all who approach Him, expression of the awe of the Holy; not material requital nor 

even supplication for kind gifts – just awe of the holy.” (KAUFMANN, History 2: 462-532; in: KNOHL, 1995, 
p. 42; cf. também pp. 124f.; 128ff.; 137ff; 148ff.; 152ff ...). Para Knohl, parte do projeto da Escola de Santidade 
(H) para a sociedade era abrir um caminho de santificação para o povo e para a vida cotidiana. Com eles, a 
moralidade teria se tornado precondição para um culto válido – segundo Knohl, influência direta dos profetas – e 
assim, toda espécie de má conduta profanaria o Nome e a casa de Deus (Op. Cit., p. 175ff.; 180; 185; 190ff. ...).    
36 Em Inglês, “Shaddai” é geralmente traduzido por “Almighty” e, em Português, por “Todo Poderoso”. 
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storm-theophany.  In this way the appearance of God granted to him takes on the features of 

the great divine appearances recorded in the venerable earlier tradition.”
37 (ZIMMERLI, 

1979, p. 119). No entanto, se fôssemos nos ater à tese de Knohl, precisaríamos considerar se, 

no tempo de Ezequiel, ainda se continuaria a discernir tais distinções na essência dos nomes 

de Deus como, segundo Knohl, teria pretendido P. 

A manifestação divina tornara-se possível também graças à incrível mobilidade de Seu 

veículo, característica que as rodas e as potentes asas (energizadas pelo Espírito) conferiam a 

ele38. Assim, a imagem geral do veículo não é rígida como Zimmerli parece sugerir39 

(ZIMMERLI, Op. Cit., p. 121). Allen argumenta contra essa proposição pois “the outspread 

wings are not static and ornamental, like those of the cherubim above the ark (Exod 25:20; 1 

Kgs 6:27), but dynamic and functional.” (ALLEN, 1994, p. 31). Os seres vivos são 

identificados com os querubins em Ez 10, 15.2040. Afinal, que o imaginário da visão está 

conectado diretamente com o ambiente do Templo e sua mobília é muito claro. Clements 

explica: “... So the temple and its services provided a spiritual map through which the world 

                                                        
37 Isso costumava acontecer durante o período do deserto, tanto antes quanto depois da construção do 
Tabernáculo, ou ainda quando Moisés encontrava a divindade sobre o monte. Embora, como Cooke observa, em 
todas essas passagens, diferentemente do que acontece com Ezequiel, a manifestação seria “visível aos olhos 

naturais” (COOKE, 1936, p. 22; em fontes não sacerdotais, cf. também Jz 5, 4f; Sl 68, 8f; Dt 33, 2; 2Sm 5, 24). 
Greenberg, por sua vez, desafia a teoria de que Ezequiel “revolucionou” a noção de que Deus não revelaria Sua 
mensagem a um profeta fora da Terra Santa. Um exemplo claro contra essa noção, demonstrando que não é uma 
concepção bíblica, está em Jr 43, 8ff., quando Jeremias profetiza no Egito. Assim, o objetivo da visão de 
Ezequiel não seria ser uma “prova” da presença de Deus entre os deportados, nem tampouco que “poderia haver 

profecia em ‘terra impura’” (GREENBERG, 1983, p. 59). Brownlee acreditava que: “We need to encounter the 

living God who may meet us in the sanctuary, but who often meets us where we least expect him. Such is 

Yahweh, the God of the prophets.” (BROWNLEE, 1986, p. 139).           
38 Nas palavras de Blenkinsopp: “In early Israelite poetry, cherubs are associated with Yahweh, who drives his 

chariot across the sky (Ps 18:10; 68, 17-18). More to the point, they are associated with the ark, represented as 

a mobile throne, bearer of ‘Yahweh of the hosts enthroned on the cherubim’ (I Sam. 4:4). In the present context 

the basic idea is mobility, and it is intended to explain how Yahweh in the Jerusalem temple, can now appear in 

the Babylonian diaspora.” (BLENKINSOPP, 1990, p. 21). Cooke compara o trono estacionário de Isaías com o 
trono móvel de Ezequiel. A diferença é clara: o primeiro, Isaías, estava no Templo de Jerusalém e, o segundo, 
longe, na Babilônia (COOKE, 1936, p. 29). Allen aponta para o aspecto do julgamento: “Indeed, the emphasis 

on earthly mobility gives to the travelling throne of judgment a sinister potential.” (ALLEN, 1994, p. 33; cf. Am 
9, 1-4 e Ez 5, 12). Block enfatiza a “liberdade absoluta” com que o veículo se move (BLOCK, p. 1997, 107). 
39 Inegavelmente, há certas características estáticas na descrição das criaturas. Por exemplo, a perna “reta”, o par 
de asas que servem para cobrir o corpo ou a cabeça que não necessita mover-se para nenhum lado a fim de virar 
o veículo.       
40 Greenberg argumenta que as diferenças entre os seres “reais”, “celestiais” e as imagens dos querubins do 
Templo fizeram Ezequiel identificá-los apenas durante seu segundo encontro (cf. caps. 9-11). No entanto, “... it 

is not so great (a diferença) as to exclude his later identifying them as such. What the difference was is not 

specified.” (GREENBERG, 1983, p. 55) Block, ao contrário, aponta para sete diferenças perceptíveis entre o 
texto de Ezequiel e os querubins do Templo, como, p. ex., o número de asas e cabeças por criatura ou sua 
locação. Essa última consideração deve ser enfatizada: “Far from the temple in Jerusalem, and not expecting 

such a visit from the Lord of heaven, he had failed to make the connection. But now when this theophany recurs 

inside the temple complex – referindo-se aos caps. 9-11 - , it dawns on him. ... Now the prophet grasped their 

formal and functional relationship... With this new appreciation he justifiably applies the designation of the 

static images, ‘cherubim’ to these living visionary creatures.” (BLOCK, 1997, p. 320).      
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could be interpreted. ... he – Ezequiel – uses the features and figures of the temple symbolism 

with which he grew up in order to insist upon its reality.” (CLEMENTS, 1996, p. 14).  

A tensão que é perceptível na literatura sacerdotal entre a idéia do Deus transcendente, 

Criador do céu e da terra, e a Sua - de certa maneira - presença limitada na morada terrestre, 

também é sentida em Ezequiel41. Uma parte da solução para essa tensão é a crença de que é a 

Glória de YHWH que habita no Templo42. A total soberania de Deus é enfatizada pelo uso do 

número quatro (quatro querubins com suas quatro faces, quatro rodas…), simbolizando as 

quatro direções, i.e., todo o universo43.  

Ao fim do relato de Ezequiel tudo que resta é fraqueza e fragilidade diante de Deus44. 

Nas palavras de Allen: “Overwhelmed, he adopts the body language of shocked submission. 

His reflex is an acknowledgement of Yahweh’s revelation of his glorious self. In so reacting to 

the manifestation of divine glory, the prophet stays within the Priestly tradition (cf. Lev 9:24; 

Num 16: 22; 17:10 [16:45]).” (ALLEN, 1994, p. 36). A atitude sacerdotal diante do divino 

ainda define o pensamento e a ação de Ezequiel.45. A atmosfera geral retratada lembra-nos o 

fim do livro do Êxodo e o início de Levítico, quando a Glória de YHWH enche a tenda do 

Tabernáculo e então chama Moisés, a fim de falar com ele (Ex 40, 34-35; Lv 1,1). Após o 

primeiro impacto diante da manifestação gloriosa e aterrorizante de YHWH, Ele chama 

Ezequiel para torná-lo um profeta com alma de sacerdote. 

 

 

                  

                                                        
41 Sobre esse assunto cf. GREENBERG, 1983, p. 59. A crença na eleição de Israel e em YHWH como criador de 
todo o gênero humano também traz tensão teológica similar.   
42 Allen faz alguns comentários bastante pertinentes sobre a Glória de YHWH nos escritos sacerdotais e em 
Ezequiel: “In fact, ...‘the glory of Yahweh’ is a set phrase in the Priestly source, and it seems to be to this 

tradition that Ezekiel alludes... In particular, some Priestly wilderness narratives mention Yahweh’s appearance 

in glory in order to pronounce judgment (Exod 16:10;Num 14, 10-12; 16:19-21; 17:7-10). This tradition of a 

veiled appearance is only one of the traditions on which the vision has drawn, but the priest-prophet Ezekiel 

cites it as the one most important to him. Here the divine figure seems to be identified with the glory; not 

unnaturally in other places the term is widened to cover the whole apparition (e.g., 3:12, 23; 43:2).” (ALLEN, 
1994, p. 36).  
43 Greenberg argumenta que a noção israelita da divisão do mundo em quatro partes (“quatro cantos” em Is 11, 
12; cf. também Gn 13, 14.28, 14) seria de influência babilônica. “It symbolizes the divine capacity to control the 

whole world – to see all, to be everywhere effortlessly.” (GREENBERG, 1983, pp. 57-8).      
44 Zimmerli compara as reações de Isaías e Ezequiel diante do divino. Isaías desespera-se sabendo de sua 
indignidade e impureza. O fogo em brasa do altar, encostado em seus lábios pelo serafim, purifica-o, permitindo 
sua permanência na presença de Deus e capacitando-o para sua missão de falar em nome de YHWH (aqui o fogo 
tem um papel outro do que julgar e punir. Algumas vezes, todas essas idéias são combinadas). Diferentemente, 
Zimmerli explica que, em Ezequiel o ponto é “the humiliation of the creature before its Lord. Ezekiel’s being set 

on his feet by Yahweh is not, as with Isaiah, a removal of guilt, but the restoring of strength to one who had 

collapsed in weakness. ... This act of abasement is that of a person who is overwhelmed by the divine majesty...” 
(ZIMMERLI, 1979, pp. 109-10; 123).        
45 É válido recordar as palavras de Kaufmann na citação acima, N. 35.  
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2.3) Capítulo 8-11: Partindo 

 

De Ez 2, 1 até 3, 15, YHWH convoca e capacita um contrariado Ezequiel a tornar-se 

profeta46, a fim de acusar e convencer toda a “Casa de Israel”, i.e., israelitas e judaítas do 

passado e do presente47, sobre sua culpa diante de Deus e de seu futuro e inevitável 

julgamento. Nos capítulos 1-3 a visão portentosa, as palavras diretas e o Espírito de YHWH 

ofereciam a segurança e a força de que Ezequiel precisava para iniciar sua “missão”48 entre o 

povo “desobediente” e de semblante “endurecido”49. Depois de ações simbólicas e discursos 

proféticos anunciando a destruição da nação, Ezequiel contempla a segunda visão da Glória. 

Entretanto, nesse momento, são mostradas visualmente as faltas de Israel, justificando 

irrefutavelmente a razão e a justiça de Deus em abandonar Sua casa, deixando a cidade para 

ser destruída50.     

O capítulo 8 inicia com Ezequiel e os anciãos, que provavelmente estavam procurando 

uma palavra de YHWH, na casa do profeta51. Ele é então surpreendido pelo poder irresistível 

                                                        
46 Sobre a resistência de Ezequiel com relação ao chamado divino, v. BLOCK, 1997, p. 78.  
47 A expressão “בית ישראל” “beyt Israel”, “Casa de Israel”, pode ser entendida como “dinastia”, dando a idéia de 
gerações passadas e presentes de uma família ou clã.   
48 Após algum tempo, ele começa com suas “audiências” em casa, a despeito de sua primeira reação quando 
retornou para o assentamento em “Tel Aviv” (cf. 3,15). Para Clements, a comissão era “indispensable assurance 

that the message came from God and was not simply something the prophet had personally thought up. It also 

remained a point of conviction and strengthening, since each of these outstanding prophetic leaders came to an 

awareness of being burdened with the necessity to say things that aroused strong opposition. They were 

speaking against the tide of popular opinion and expectation and were themselves objects of abuse, ridicule, and 

attempted refutation.” (CLEMENTS, 1996, p. 8; cf. também GREENBERG, p. 54).     
 Deus também avisa Ezequiel que o povo é “naturalmente” de .(ouvir, obedecer) ”לשמוע“ é o oposto de ”למרות“ 49
 empedernidos de coração” e se recusaria a ouvir o profeta, tornando o seu“ ”חזקי לב“ duros de face” e“ ”קשי פנים“
ministério mais difícil (2, 4ss). Entretanto, isso não seria uma surpresa, simplesmente porque eles nunca tinham 
escutado nem mesmo ao próprio Deus (3, 7). Ao mesmo tempo, Ezequiel é exortado a não ser como eles, e, 
assim, Deus equipá-lo-ia com a mesma dureza a fim de bem cumprir sua tarefa (Ez 2, 8ss. e 3, 8ss.).         
50 Para Block, Ez 8, 5-18 provê uma “exposição visual de 5:11”. Porém, as “abominações” que ocorriam dentro 
do Templo funcionavam como “backdrop to the great theme: Yahweh’s withdrawal from the temple” (BLOCK, 
1997, p. 286). Clements salienta o papel central do caráter visual do livro: “For Ezekiel, seeing is believing; 

truth can only be sure when it can be pictured.” (CLEMENTS, 1996, p. 12). Mais tarde, ele continua “Even sin 

is something that can be seen; psychological attitudes such as despair, faith, and hope are also given a pictorial 

quality.” (Op.Cit., p. 14). ... “... It is not at all surprising, therefore, that so visually sensitive a prophet as 

Ezekiel should have presented the most important and unwelcome of his prophetic messages pictorially, rather 

than try to justify it in the formal language of priestly argument.” (Op. Cit., p. 36).   
51 É bastante claro a partir das “audiências” de Ezequiel com os anciãos (Cf., p. ex., Ez 14, 1ss. e Ez 20, 1ss.) que 
os últimos não procuravam Ezequiel dentro de sua casa como a um sacerdote, mas, antes, procuravam a palavra 
de Deus que Ezequiel podia transmitir-lhes como profeta de YHWH (a divinação sacerdotal é diferente, 
requerendo instrumentos como o Urim e o Tummim ou outros meios como podemos ver no caso da Sotah; cf. 
Nm 5, 11-3. O tipo de informação é também de outra natureza, em geral definindo situações dúbias, como, p. 
ex., culpa ou inocência). De qualquer modo, eles não estavam lá para aprenderem sobre a Torá e Ezequiel 
aparentemente também não estava interessado em fazê-lo. Ao contrário, ele acusa os anciãos, líderes e outros de 
não obedecerem algo que eles deveriam saber (a lei), apontando seus pecados desde o início do relacionamento 
do povo com YHWH. Além do mais, a Torá sacerdotal trata de questões cultuais, algo que não era exatamente 
relevante para os exilados que estavam distantes do Templo. Soma-se o fato de que Ezequiel não fora 
exatamente chamado para julgar Israel (como pretende Duguid), algo que seria inútil já que Deus mesmo havia 
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que o leva em uma visão. A presença do ser sobrenatural é percebida52 e, repentinamente, o 

profeta é tomado por um cacho de seu cabelo. Logo depois, é transportado pelo Espírito, 

através de “מראות אלהים” “visões de Deus” para Jerusalém53. Lá o profeta vê a Glória de 

YHWH como “havia visto no vale” (v. 4). E então Deus fala e lhe mostra, em um tour pelo 

Templo, práticas pagãs que aconteciam próximas ou mesmo dentro do santuário. A primeira 

“cena” se passa no ponto mais distante do Santo dos Santos, se a comparamos às outras cenas. 

Nela, Deus mostra a imagem que causava Seu “ciúme”54 e que demonstrava o desrespeito à 

                                                                                                                                                                             
feito isso, sem possibilidade de voltar atrás. Schwartz observa: “Not unexpectedly, Ezekiel has couched many of 

his prophecies in legal-sounding language–a natural expression of his priestly heritage.” (SCHWARTZ, B., 
2004, In: COOK et al p. 66; sobre essas questões v. Op. Cit., pp. 65ss.). O imaginário do sentinela na torre de 
vigia (Ez 3, 16-21 e 33, 1-9), por outro lado, é relacionado ao ministério do profeta, como é perceptível em Hab 
2, 1, e não ao sacerdote em seu papel como juiz. Não é papel da sentinela julgar quem vai viver ou morrer, mas, 
antes, soar o alarme avisando as pessoas (contra FECHTER e DUGUID, In: Op. Cit., pp. 39ss e pp.52ss, 
respectivamente, e, BLOCK, 1997, p. 230). A independência entre os ofícios de sacerdote e profeta é sublinhada 
em Ezequiel quando, no futuro Templo e sociedade, não há lugar para a mediação profética do divino.     
52 O retrato dado aqui é similar à descrição da Glória em 1, 27-28. Entretanto, Ezequiel não identifica esse ser 
com a “aparência de um homem” (homem – seguindo a LXX) com a Glória de YHWH em nenhum momento. 
Para Zimmerli: “...since Yahweh otherwise only encounters the prophet visibly in the form of כבוד (cf. also the 

Priestly Code), the ‘man’ here must refer to the figure of a heavenly messenger.” (ZIMMERLI, 1979, p. 236). 
Mesmo na visão, quando Ezequiel encontra o divino, a Glória é separada do “mundo natural” sobre o veículo ou 
envolvida em uma nuvem. Wevers concorda com Zimmerli, mas nos faz recordar que “the agent of transport is 

identified as the divine spirit in verse 3” (WEVERS, 1969, p. 79). Não é a mesma opinião de Greenberg (pp. 
166-7) ou de Allen (ALLEN, 1994, p. 138). Segundo Cooke, o mensageiro que guiou Ezequiel na visão do 
Templo restaurado é descrito de forma menos esplêndida, argumentando em favor da identificação da divindade 
com a figura (COOKE, 1936, p. 89-90). Por outro lado, há outros seres sobrenaturais em Ezequiel descritos de 
diferentes formas, mais ou menos magnificentes.       
53 A visão do Templo é citada por alguns scholars como uma prova de que Jerusalém foi o local do ministério de 
Ezequiel e não Babilônia, tentando evitar o que, segundo seu ponto de vista, seria definido como um caso de 
“clarividência”. Da mesma forma, esses críticos não entendem porque Ezequiel profetizaria dirigindo-se a 
Jerusalém, estando no exílio, o que lhes parece um contra-senso (entre esses scholars, Brownlee; estranhamente, 
muitos deles não vêem um problema quando as profecias são anunciadas em Israel e endereçadas às nações). Por 
outro lado, muitas evidências em favor do cenário babilônio já foram argumentadas. A diferença no ambiente do 
livro de Jeremias e de Ezequiel é clara. Sinais, encontros, discursos e visões, em Ezequiel, refletem de alguma 
forma o sentimento de impotência de estar longe da terra, algo diferente de Jeremias que podia interagir com 
pessoas e lugares na terra natal. Ezequiel nunca é descrito oficiando ou cultuando no Templo (algo que um livro 
“sacerdotal” como o do profeta certamente mostraria se fosse o caso) ou falando com pessoas a quem denunciou, 
como é o caso de Pelatiah (cf. Ez 11, 1.13). Ao mesmo tempo, o profundo sentimento de continuar ligado à terra 
natal é perfeitamente normal, bem como a expectativa de retorno (cf. Jr 29). No caso de Ezequiel, um cenário 
diferente faria perder-se um importante objetivo do livro, i.e., demonstrar aos exilados que a sua esperança de 
retorno, ao menos naquele momento, era inútil. Deus iria concluir Seu justo julgamento até o fim e não haveria 
nenhuma nação, como eles um dia a conheceram, para onde retornar.     
54 Greenberg traduz “קנאה” por “outrage” “ultraje” (GREENBERG, 1983, pp. 165 e 168). Parte da terminologia 
aqui é baseada no discurso anti-idolátrico de Dt 4, 16-18. A influência da linguagem e de idéias deuteronomistas 
são sentidas eventualmente em Ezequiel (cf. o artigo sobre o uso do Deuteronômio em Ez 20 por Risa Levitt 
Kohn; 2004, In: COOK et al, p. 159ss. Mesmo não concordando com todos os seus argumentos, a influência é 
inegável). É bastante claro que a reforma de Josias foi baseada no Deuteronômio e que isso afetou o Templo em 
Jerusalém e, conseqüentemente, seu sacerdócio também. Além do mais, o código tornou-se a lei suprema da 
nação e é praticamente impossível que não tenha mudado a sociedade de uma maneira generalizada ou não tenha 
influenciado profundamente conceitos religiosos e pensamentos (p. ex., o projeto de centralização radical do 
culto em um único santuário). Desde que Hilkiah, um sacerdote, encontra o rolo da lei dentro do Templo, há uma 
suspeita de envolvimento sacerdotal ou de algum grupo de sacerdotes no “movimento” deuteronomista. Esta é, 
porém, uma entre muitas teorias da origem da lei deuteronomista. De qualquer forma, não é surpreendente que 
possamos encontrar alguns de seus elementos mais característicos em Ezequiel:: “There is no reason to believe 
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lei que proibia qualquer culto de imagens (v., p. ex., no código sacerdotal, a primeira lei do 

tratado de bênçãos e maldições em Lv 26, 1)55. No versículo 6, há uma menção controversa 

sobre o santuário: qual seria o sujeito de “לרחקה מעל”, quem estaria se “afastando do” ‘meu’ 

santuário: Deus mesmo ou o povo? Greenberg argumenta que o único sujeito possível nesse 

contexto seria o povo que estaria se tornando hostil a Deus e alienando-se do Templo, o que 

seria “in the form of exile – the inevitable effect of the people misdeeds.” (GREENBERG, 

1983, p. 169). No entanto, Block parece estar correto ao apontar que a questão deveria ser 

entendida à luz dos vv. 12, 18, e 9:9, bem como do principal tema da visão: a alienação de 

Deus do Seu próprio santuário (BLOCK, 1997, p. 287). Afinal, o ideal sacerdotal é manter o 

Templo limpo de qualquer contaminação a fim de assegurar a presença de Deus, que, de outra 

maneira, poderia abandonar o lugar e Seu povo: “Either Yahweh alone is Israel’s God (cf. v. 

4) or he is not their God at all.” (Op. Cit., p. 288). 

Logo em seguida, Deus avisa o profeta que veria ainda “abominações maiores”. Essa 

afirmativa é geralmente dada de uma cena de “abominações” para a outra, mas é difícil de 

perceber por quê, particularmente, a abominação que segue é sempre pior que a precedente56. 

A única explicação para isto é o processo gradual de aproximação do Santo dos Santos57. A 

segunda cena mostra 70 anciãos de Israel escondendo-se em um cômodo escuro58, dentro do 

complexo do Templo, a fim de cultuar figuras de animais impuros com incenso. Esses 

animais, répteis e outros, são provavelmente parte da lista de Lv 11 dos animais classificados 

como “שקץ”, que, de acordo com Zimmerli, seria sinônimo de “טמא”, i.e., ritualmente 

qualificado como impuro59. Zimmerli explica por quê seria um problema em particular para 

                                                                                                                                                                             
that Ezekiel himself would have been immune to the influence of deuteronomistic theology and style either in his 

native Jerusalem or in Babylonian exile.” (JOYCE, 1989, p. 26).       
55 Apesar da proibição, Clements diz corretamente em seu comentário que não havia regras claras sobre o 
assunto e muitos simbolismos visuais eram permitidos no culto e na mobília e decoração do Templo. Alguns 
símbolos antes legítimos tornaram-se idolátricos com o passar do tempo, como, p. ex., a serpente de bronze de 
Moisés; cf. Nm 21, 8-9 e 2Rs 18, 4 (CLEMENTS, 1996, p. 37). Block acredita que “...from the emotion that the 

sculpture evokes in Yahweh it is clear that the image is not simply an ornament or a symbolic temple guard. It is 

overtly idolatrous and poses a direct challenge to Yahweh, who is enthroned above the cherubim inside the 

temple.” (BLOCK, 1997, p. 282). 
56 P. ex., entre a segunda e a terceira “cenas”, i.e., anciãos cultuando criaturas abomináveis (vv. 7-13) e mulheres 
chorando Tammuz (vv. 14-15). 
57 Nas palavras de Zimmerli: “With Ezekiel, however, the abomination is seen in a particularly priestly light, 

especially in regard to the physical distance... to the holy area.” (ZIMMERLI, 1979, p. 240). O contexto da 
citação de Zimmerli é o v. 6, onde se supõe o altar, o qual, por outro lado, não é especificamente mencionado no 
texto. Qualquer tipo de idolatria dentro da fronteira da terra santa conotaria contaminação, quanto mais próximo 
ao Templo.      
58 A idéia de perpetrar o mal na escuridão é disseminada em toda a Bíblia (cf. Sl 10, 8; 11,2; Is 29, 15, Jo 34, 21-
2; João 3, 19-21; Ef 5, 12), mesmo levando em consideração o fato de que os anciãos tomavam como certa a 
ausência de Deus do Templo e da terra. Outra explicação poderia ser de que o escuro é requerido para a prática 
de cultos “misteriosos”. 
59 O scholar compara Lv 11, 10, onde está escrito “שקץ הם לכם”, “são animais impuros para vós” com 11, 8  “לכם 
 são impuros para vós”, a fim de demonstrar que são sinônimos (cf. Lv 7, 21;  Is 66, 17). Então ele“ ”טמא הם
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Ezequiel: “To the priestly mind it was especially offensive that creatures which were 

unacceptable for ordinary food and were classed as abominations were object of pious 

worship here” (ZIMMERLI, 1979, p. 241). O scholar continua comparando a passagem com 

2Chr 26, 19 e Nm 16, quando Uzziah e Coré, respectivamente, usaram incenso e foram 

castigados por reivindicarem para si mesmos um privilégio sacerdotal (Op. Cit.). Assim, os 

anciãos estavam dentro do complexo do Templo de YHWH incensando imagens e, assim, 

agindo como sacerdotes, o que certamente não eram. Depois disso, cada um aparece em 

câmaras secretas60 e YHWH demonstra que mesmo ali Ele pode penetrar a mente humana e 

descobrir seus pensamentos, ao contrário do que os anciãos supunham (v.12)61. E, ao 

contrário de suas suposições, Deus ainda estava na terra. Ironicamente, como Block coloca, a 

afirmação dos anciãos sobre a ausência de Deus seria cumprida, não assegurando sua 

“liberdade” para fazer o que bem desejassem, mas tornando-se realidade para sua própria 

desgraça: “Before the vision is over, the prophet will have witnessed his departure. 

Consequently, with their rationalization, the paganized elders have justified their behavior 

and become for the principal theme of the vision as a whole” (BLOCK, 1997, p. 294).  

A terceira cena acontece na “entrada do portão da casa de YHWH, que fica para o 

Norte” (v.14), de onde se podia ver o Templo. Ali ele encontrou mulheres chorando o 

Tammuz, talvez numa espécie de culto sincrético62. Entretanto, o mais ofensivo ainda estava 

por vir. No átrio interior, à entrada do Templo, cerca de 25 homens cultuavam o sol em 

                                                                                                                                                                             
explica: “Similarly Lev 11 shows that in the animal world everything which points to hybrid creatures is avoided 

as שקץ.” (ZIMMERLI, Op. Cit., p. 240; cf. teoria de DOUGLAS, M., 1966).  
60 Muitos dos elementos desta cena demonstram claramente qual é a real natureza dessa passagem: uma visão, 
retratada como um sonho surreal. O buraco para cavar a fim de adentrar o quarto, o escuro e a imperceptível 
presença do profeta entre eles, “vendo” tudo o que faziam, são alguns desses elementos. Não obstante, desde o 
princípio, a natureza visionária é explícita quando Ezequiel, não fisicamente, é levado diante dos anciãos em 
Babilônia (a questão sobre o tempo que a visão tomou enquanto o “corpo” de Ezequiel ainda permanecia em 
casa, com os anciãos, não era provavelmente muito problemática para os antigos, uma vez que quase certamente 
acreditavam que, nas esferas sobrenaturais, o tempo não necessariamente passava como no mundo material. 
Exemplos disso estão em Js 10 em que o poder de Deus parou o movimento do cosmo, ou no Sl 90, 4 em que 
podemos ler que “Sim, mil anos, a teus olhos, são como ontem, um dia que se vai, como uma hora da noite” 

(trad. TEB - cf. também 2Rs 20 ou 2Pedro 3, 8). O quadro geral também é surreal, pois as quatro cenas foram 
justapostas como se estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Greenberg conclui então: “It appears as a 

montage of whatever pagan rites ever were conducted at the Jerusalem temple rather than a representation of 

what occurred there in the summer of the sixth year of Jehoiachin’s exile.” (GREENBERG, 1983, p. 201). 
Assim como no caso da primeira acusação contra todas as gerações de israelitas, i.e., contra a “Casa de Israel”, 
nessa visão Ezequiel entrelaça passado e presente, agora através de práticas pagãs que provavelmente tiveram 
seu lugar desde Manassés (ou mesmo antes) até Jaazaniah, filho de Shafan.    
61 A sua provável procura por “socorro” divino e a sua alegação de que YHWH havia abandonado o país e não 
via o que estavam fazendo, conota desespero ou apostasia. De qualquer maneira, para Ezequiel, não havia 
desculpas, especialmente em se tratando dos representantes de Israel (Ex 24, 1-9). Block escreve: “In the first 

instance, his oblivion serves as a pretext for turning to other deities for aid in a time of crisis; in the second it 

offers a pretext for the elders’ audacious entry into the sacred precincts, their usurpation of priestly 

prerogatives, and their introduction of these abominable images and practices” (BLOCK, 1997, p. 293). 
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direção Leste. Conseqüentemente, estavam de costas para a morada divina, no segundo local 

mais sagrado do santuário (Mishná Kelim 1.9)63. Segundo Patton: “The repeated stress on 

Judah’s sins as abominations that lead to defilement assumes that there have been past 

violations of approach; this may be behind the explicit condemnation of the royalty in Ezek 

43:8, and the condemnation of the Levites in 44:9-10
64

. The fact that this defilement leads to 

God’s abandonment of the temple suggests that these include violation of access. In Ezek 

8:16, the people in the inner court are not called ‘priests’ or even ‘Levites’; they are simply 

‘men’, suggesting that their sin includes their very presence in the inner court.”
65 (PATTON, 

2004, In: COOK et al, p. 80). Somando-se à questão da idolatria, os pecados sociais aparecem 

no v. 17. A linguagem é similar à narrativa sacerdotal do dilúvio (Gn 6, 11.13), quando se 

enche o mundo com violência66. Na opinião de Greenberg e Block, esses pecados contra o ser 

humano eram vistos como piores do que as abominações idolátricas (GREENBERG, 1983, p. 

172 e BLOCK, 1997, p. 298). Clements, ao contrário, defende que os pecados de idolatria 

eram piores na visão sacerdotal de Ezequiel (CLEMENTS, 1996, p. 39). No entanto, podemos 

recordar que, para H, os pecados sociais cometidos em qualquer local dentro da fronteira da 

terra de YHWH contaminavam o Templo, e, assim, de certa forma, poderiam ser definidos 

como pecados cultuais67. Em Ezequiel, porém, o problema vai além disso: a incapacidade de 

                                                                                                                                                                             
62 Estranha-se o artigo definido antes de Tammuz. Talvez chorassem a suposta “ausência” de YHWH, em forma 
de um rito de luto do mundo politeísta. 
63 Em Joel 2, 17, está escrito que, nesta área, os sacerdotes costumavam orar em dia de jejum.  
64 Desta forma, Ezequiel estaria apontando para a falha na proteção do Templo contra práticas idólatras que se 
infiltravam de tempos em tempos.  
65 Em seguida, Patton continua explicando: “...the rituals, along with everything else around the temple, are 

prescribed to protect the community from committing abomination, violations of approach that will lead to 

social upheaval and the abandonment of that community by God. Correct rituals must be maintained, because 

they are simply expressions of the world order created by their God.” (Op. Cit., p. 89). 
66 O tema retorna em 9, 9 e 11, 6 e poderia significar que não é apenas uma teodicéia. Greenberg acredita que o 
silêncio do livro de Reis sobre violência social (não apenas numa perspectiva física) nos últimos quatro reinos 
poderia apontar para um exagero do profeta (cf. GREENBERG, 1983, p. 202). Friedman explica esse silêncio 
como algo, de certa forma, “deliberado” (para o scholar, o historiador Dtr almejava primeiro escrever sobre a 
reforma de Josias, no seu ponto de vista, o apogeu da história. Encarando a catástrofe, ele acusa Manassés – 2Rs 
26, 23. Friedman acrescenta ainda “ two short chapters describing Judah’s last four kings... The reform was 

over, and the country was back on the road to disaster.” FRIEDMAN, p. 141; esse trecho é parte de uma 
extensiva teoria sobre a identidade do historiador Dtr, cujos detalhes não são de  nosso interesse no momento). 
Jeremias sofreu muitos tipos de violência e denunciou exploração, assassinato e outras formas de desordens civis 
e religiosas, principalmente contra Yehoyaqim (22, 13ss). Sobre a questão da idolatria, é possível que algumas 
práticas tivessem retornado (ou, simplesmente, reaparecido publicamente, se considerarmos a possibilidade de a 
reforma de Josias nunca ter prevalecido totalmente), especialmente em momentos de crise. Block explica: “The 

biggest threats to faith came not from foreigners who were imposing their religious ideologies on the Israelites. 

The spiritual disintegration grew from within, promoted by syncretists who sought the worship of new gods, and 

now promoted new cults when they perceived their own God and their native forms of religion expression to 

have failed.” (BLOCK, 1997, p. 300; cf. JOYCE, 1989, p. 16; ALLEN, 1994, p. 141).            
67 É bom mencionar que os profetas denunciavam como comportamento idólatra atitudes diversas, assim como a 
confiança em outras nações ou em armas. É possível conjecturar que, para Ezequiel, a falta de comprometimento 
com a lei seria uma forma de idolatria, visto que conotaria uma “traição” a YHWH e à Sua aliança. Sobre o tema 
Allen escreve: “In the book of Ezekiel, both cultic and social sins constitute the basis of divine judgment. In 
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ouvir e obedecer é a própria razão para os dois tipos de pecado68. No fim, o Deus que 

supostamente não via, não ouviria mais os seus clamores (9, 18) e seus olhos não mais se 

apiedariam deles (9, 10).  

Depois de mostrar as justas razões para Seu abandono da terra, no capítulo 9 Deus 

chama os “executores da cidade”69. Não havia mais retorno. Entre eles, um homem vestido 

em linho70. Seria uma veste similar à dos sacerdotes? Greenberg explica, comparando-os: 

“Priests and angels (cf. Dn 10, 5. 12,6f) have their ministry to God in common, and, since 

ordinarily linen was bleached... their garments signified their purity.” (GREENBERG, 1983, 

p. 176). Ele carrega um estojo de escriba em sua cintura e sua figura poderia ser familiar a 

Ezequiel, uma vez que muitos sacerdotes eram também escribas (cf. BLOCK, 1997, p. 22). 

Ele é chamado por Deus a fim de marcar com um sinal a fronte “daqueles que gemem e 

lamentam-se” por causa das abominações cometidas na cidade. Para os executores a ordem é 

matar dos velhos às crianças, com exceção dos “marcados”. Essa passagem nos recorda a 

história da Páscoa em Ex 12, com a marca “salvífica” e a matança perpetrada pelos anjos 

destruidores. A diferença aqui é que, como apontado por Allen, o povo de YHWH não está 

mais do lado dos anjos (ALLEN, 1994, p. 146).  

O capítulo 8 é a base para aquilo que está para acontecer no capítulo 9, i.e., o 

julgamento dos pecados descritos anteriormente. Embora tenha sido mencionada a 

possibilidade de salvação de alguns, Joyce está correto em sua afirmação de que “Both the 

general and the more immediate context of Ezekiel 9 point to the imminence and 

thoroughness of judgment as the primary theme of the chapter.” (JOYCE, 1989, p. 62). 

Contudo, através destes versículos algumas questões difíceis podem ser levantadas. O 

primeiro ponto é a aparente responsabilidade individual (cf. Ez 14, 12ss e 18) e as escolhas 

reais (como, p. ex., gemer e lamentar-se pelos pecados da cidade) em face do castigo coletivo, 

quando nem mesmo crianças são poupadas. Para Joyce, isso enfatiza a noção da inclusão do 

                                                                                                                                                                             
summaries of Judah’s wrongdoing, the two types of sin stand side by side (22:4; 33:25-26). Within the short 

compass of the adjacent chap. 9, both types coexist, the cultic in v4 and social sins, characterized as ‘very, very 

great guilt’.” (ALLEN, 1994, p. 145). 
68 Schwartz explica: “This is explicit in Chapter 20, and is just as true in the diatribes and the more allegorical 

histories, where marital infidelity and wanton behavior symbolize not idolatry alone but disobedience pure and 

simple: בית מרי המה (2:5, etc.). This is not a deuteronomistic theme but a priestly one.” (Schwartz, Repentance..., 
p. 127). Sobre esse tema Knohl cita Toeg: “For the Priest, the gravest sin is disobedience to the commands of 

God... The greatest danger is present among those closest to the earthly center of holiness. There, the slightest 

deviation is of incomparable seriousness. ... (Toeg, Lawgiving, 151).” (KNOHL, 1995, p. 150, N. 109). Ref.: 
TOEG, A. Lawgiving at Sinai. Jerusalém: Magness, 1977 (em Hebraico). 
 visitação, punição” (Nm 16, 29); “funcionário” (2Rs 11, 18). Blenkinsopp, com outros, também“ :”פקדה“ 69
traduz pelo termo “executioners”, mas comenta que a palavra significa “overseer”, o que poderia indicar o uso de 
ironia (BLENKINSOPP, 1990, p. 50).   
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julgamento71 (Op. Cit., p. 63). No v. 8, Ezequiel clama a Deus perguntando se Ele iria destruir 

“todo o restante de Israel”. Em Ez 11, 12, o lamento torna-se uma afirmativa após a repentina 

morte de Pelatiah pela palavra de Deus falada através do profeta, enquanto este gritava 

horrorizado. A “resposta” poderia ser: “Too late. Sin has reached its full measure” 

(BLENKINSOPP, 1990, p. 50). Entretanto, a teoria seguida aqui por Blenkinsopp é baseada 

na noção de “acumulação” de pecados (certamente parte do pensamento deuteronomista e 

sacerdotal; cf. a narrativa sacerdotal de Gn 15, 1672 e as maldições de Lv 26, 14ff). Não 

obstante, é uma idéia diferente que encontramos em Ezequiel. Na narrativa “histórica” do 

relacionamento entre Deus e Israel descrita em Ez 20, YHWH promete, ainda no período do 

deserto, que Ele iria dispersar o povo entre as nações73 (vv. 23-26). Assim, o exílio e a 

destruição da nação estavam planejados mesmo antes do assentamento, sem necessidade de 

acumularem-se pecados74! Aos olhos de Ezequiel, a tragédia nacional era apenas mais uma 

prova de que o povo era essencialmente desobediente e infiel (cf. Ez 16). Uma vez que culpa 

não seria herdada devido à sua crença na responsabilidade individual, assim cada geração é 

acusada de perpetrar os mesmos pecados75. Nesta perspectiva, o cumprimento da antiga 

promessa poderia tornar-se realidade a qualquer tempo. Todavia, a questão de por quê aquele 

momento histórico específico havia sido escolhido fica aparentemente em aberto. Não havia 

resposta, mas apenas o fato irreversível.  

Um aspecto que chama a atenção é que, a despeito da similaridade entre a narrativa P 

da Torá e o capítulo 20, Ezequiel não menciona aí os ancestrais, a aliança com eles, a servidão 

no Egito ou o sofrimento do povo (em P: Ex 2, 23-25), bem como os tempos de fidelidade ou 

                                                                                                                                                                             
70 Linho comum (בד) e não fino (שש), como as vestes dos sacerdotes em P. Como vimos, apenas no rito do Yom 

Kippur o sumo sacerdote veste-se com linho comum. Haveria alguma relação entre os dois? 
71 Sobre a matança de crianças, Joyce escreve em nota: “It is impossible to say with certainty upon what basis 

little children are held to be included... There would seem to be two main possibilities: either they are held to 

share in the collective responsibility of the nation; or they are afflicted as part of the property of the wicked...” 

(JOYCE, p. 146 N. 10). Block percebe que apenas os sem defesa e frágeis são citados na lista de Ezequiel 
(BLOCK, p. 308). Por toda a Bíblia a matança de crianças, mulheres e idosos é descrita com horror e como a 
mais extrema crueldade perpetrada durante a guerra. As memórias e os traumas de 597 provavelmente tiveram o 
seu papel nos escritos de Ezequiel (cf. artigo de SMITH-CHRISTOPHER, 2004, In: COOK et al pp. 141-157). É 
um Ezequiel horrorizado que, no fim, sabe que o julgamento atinge a todos (Ez 21, 3.8-9).      
72 Para P não houve conquista; a terra rejeitou seus habitantes devido a seus pecados (cf. Lv 8, 25). 
73 De acordo com Ez 20, o povo teve três oportunidades de arrependimento: duas foram dadas para a primeira 
geração do deserto e uma para a segunda geração, quando Deus decide puni-los e manter todas as gerações em 
pecado (cf. Ez 20, 25-26; Ex 22, 28-29; SCHWARTZ, B.,1994 e o comentário na Bíblia de Jerusalém).  
74 “...since if general disobedience of any type is enough to dawn the nation to perdition, once this has taken 

place they are condemned; quantity is irrelevant” (cf. Op. Cit., p. 127). 
75 Cf. Ez 14, 12-20 e 18. Schwartz explica que o profeta “rebuffs their belief that they are suffering for their 

ancestors’ sinfulness in order to counter their self-righteousness, to force them to re-examine their presumption 

that they are totally innocent. There can be no doubt that Ezekiel’s determinism regarding Israel’s history is real 

and sincere. ... A prophet so preoccupied with the theoretical question of why God might send a prophet if his 

mind is already made up as to arrive at the conclusion that he does so in order to be able to say ‘I told you so!’ 

is a thoroughly systematic idealogue” (Op. Cit., p. 126).  
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mesmo o maior objetivo da narrativa sacerdotal, o Tabernáculo/Templo. Com relação ao 

último, Joyce notou uma estranha dica em 24, 21 quando YHWH fala sobre o Templo para 

Ezequiel após a morte da esposa do profeta: “‘Behold, I will profane my sanctuary, the pride 

of your power, the delight of your eyes, and desire of your soul.’; but at no point is the 

sanctuary spoken of as loved by Yahweh himself” (JOYCE, 1989, p. 100). Ezequiel, como 

qualquer outro sacerdote, acreditava na eficácia do culto, prescrito pelo próprio Deus, a fim de 

“limpar” o Templo, a terra e o ser humano. Entretanto, Schwartz afirma que: “(o capítulo 20) 

...places God’s decision to cast Israel into exile at the beginning of her history, and portrays 

the entire period of her life upon her land as spent in suspended animation, waiting for that 

decree to take effect” (SCHWARTZ, 1994, p. 126). Situando a decisão divina antes do 

assentamento e da construção do Tabernáculo no deserto (ele não o menciona de modo 

algum), Ezequiel à sua maneira explica por quê o culto não teve plena eficácia como se 

esperaria. Esse retrato não é exatamente o que H sugere em Lv 26 enquanto lista os pecados e 

as conseqüentes maldições que deveriam vir em resposta, p. ex., que o povo poderia 

realmente herdar os pecados de seus pais (Lv 26, 39).  

De qualquer modo, tanto Ezequiel quanto P/H acreditavam na eficácia do 

arrependimento76 e no direito de Deus cumprir a aliança, julgando Seu povo em conformidade 

com ela77. Schwartz comenta sobre a doutrina ezequeliana: “The episodes establish (in 

chapter 20) that repentance would have changed the divine response,...” ... “Ezekiel’s 

doctrine of determinism, of God’s acting for his name’s sake, is the result of, not the opposite 

of, his belief in absolute efficacy of repentance” (Op. Cit., pp. 128 e 129). Nos vv. 6-7, Deus 

comandava que a matança se iniciasse do santuário, permitindo sua profanação78. Enquanto 

isso, o homem em linho retornava anunciando o cumprimento de sua missão. Entretanto, 

                                                        
76 A tragédia que caíra sobre Israel era, para Ezequiel, a prova de que nenhuma geração havia se arrependido, 
mesmo os exilados que não conseguiam admitir sua responsabilidade e culpa por seu destino. Era mais fácil 
culpar seus pais ou Deus. Em sua análise de 18, 25.29, Joyce escreve: “These verses in fact present a stark 

choice: either it is the house of Israel which is unjust, or Yahweh himself-which is the more reasonable 

assumption? Ezekiel demands of his audience a complete volte-face; what they need to question is not Yahweh’s 

justice, but the basic premise of their whole position, namely the arrogant assumption of their own innocence” 
(JOYCE, 1989, p. 52). 
77 Para o pensamento sacerdotal, a aliança é eterna e inquebrantável; Deus lembra de Sua aliança quando julga 
(Lv 26, 42) e quando salva Israel (26, 45). Block diz: “Yahweh’s present and imminent judgment of the nation 

should not be interpreted as abandonment of the covenant, but as strict adherence to its fine print.” (BLOCK, 
1997, p. 49). Ezequiel, no entanto, percebia que a iniciativa divina de salvar não dependia do arrependimento do 
povo. Ele não acreditava que as pessoas desejassem arrepender-se. 
78 As abominações e derramamento de sangue da cidade já haviam profanado o Templo. É válido lembrar que, 
para a mente sacerdotal, a morte era o grau mais alto de impureza. O fato de Ezequiel evitar situar o Templo na 
história de Israel não significa que Ezequiel não acreditava que Deus habitava acima dos querubins, dentro do 
Santo dos Santos. Sua santa presença simplesmente tornava tudo pior enquanto gerações do povo cultuavam ali, 
não de maneira errada (embora a idolatria tenha realmente se infiltrado de tempos em tempos; o ponto aqui é 
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“The important point is precisely that we are not told whether any deserving the mark on the 

forehead were found; this confirms that the central concern is not with the possibility of 

exemption from punishment for any righteous. What we do know is that, now the man clothed 

in linen has completed his task, all hope of escape for the guilty is past. ... In Ezekiel 10, even 

the man clothed in linen turns destroyer, scattering coals over the city (10.2, 7)” (JOYCE, 

1989, p. 64). 

Muitos especialistas pensam que o capítulo 10 expande o capítulo 1 e que muitas 

passagens são adições tardias, uma vez que interrompem a narrativa. Os seres do capítulo 1 

aqui são identificados com querubins79. Alguns detalhes misteriosos do capítulo 1 revelam-se 

funcionais. P. ex., o fogo entre os querubins (1, 13), cujas brasas são tomadas a fim de lançá-

las sobre a cidade80, ou as mãos “humanas” (v. 8) dos querubins, que entregam as brasas para 

o homem vestido de linho. Greenberg acredita que o aspecto sacerdotal do homem de linho o 

qualificava a aproximar-se do Santo dos Santos. Mesmo assim, ele não obedece ao comando 

de ir pegar as brasas, mas recebe-as de longe, pelas mãos dos querubins, a fim de não chegar 

muito próximo ao divino (GREENBERG, 1983, pp. 180-1). Uma nuvem sinalizava e encobria 

a presença de Deus e, enquanto Ele se movia para fora, a nuvem O acompanhava e enchia o 

ambiente81. Greenberg continua argumentando que a descrição mais detalhada do veículo e 

dos seres não se deve a qualquer adição ou simplesmente a uma melhor observação do 

profeta, mas, antes, tem um papel importante para a interpretação do capítulo82. Afinal, é o 

veículo dos querubins que levará YHWH embora do Templo em Sua partida dramática (Op. 

Cit., pp. 192 e 194). E é exatamente esse momento que estava sendo preparado tão 

cuidadosamente durante os últimos capítulos83.        

                                                                                                                                                                             
que, para Ezequiel, a lei sacerdotal fora dada por Deus em sua perfeição), mas com um coração e “alma” errados. 
No futuro, Deus estabeleceria Seu novo Templo onde o povo com novos coração e alma cultuariam eficazmente.       
79 Cf. N. 43 acima. Entretanto, a descrição não é exatamente a mesma nas duas narrativas, p. ex., com relação à 
cabeça das criaturas, cujas faces não são as mesmas que foram descritas no capítulo 1 (compare Ez 1, 10 e 10, 
14). Ao mesmo tempo, o profeta assegura que eles eram os mesmos seres que havia visto próximo ao rio Kvar.     
80 É mais um exemplo de que a punição era vista como coletiva (JOYCE, 1983, p. 146, N. 11). 
81 Cf. Lv 16, 2. A nuvem recorda a nuvem de incenso que o sumo sacerdote devia produzir a fim de entrar no 
Santo dos Santos e não ver a Presença sobre os querubins durante o ritual no Dia de Expiação (Lv 16,13). Como 
vimos no capítulo anterior, sem a nuvem o sumo sacerdote arriscava ver YHWH e, conseqüentemente, morrer.  
82 A descrição detalhada, segundo Greenberg, demonstra que os querubins eram “objects of intense interest to 

the priest-prophet”. Analisando a estrutura do texto, o scholar notou que, fora as mãos e o movimento em 
uníssono (uma vez que, nesse caso, a fluidez na narrativa determina sua localização), a ordem dos itens no 
capítulo 10 é exatamente inversa à do capítulo 1 (GREENBERG, 1983, p. 198). Block argumenta que o autor 
procurava assegurar que o texto presente seria interpretado à luz do capítulo1 (BLOCK, p. 316). Afinal, “...the 

present composition is an intentional product” (GREENBERG, 1983, p. 199).  
83 Não é possível afirmar categoricamente que todos os dados sobre o veículo ou sobre os querubins não seriam 
um desenvolvimento secundário enxertado por um interpolador. Porém, não há uma razão séria para duvidar que 
a maior parte do material tenha sido escrito pelo próprio profeta e tenha o seu propósito.   
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O capítulo 11 começa de forma estranha, interrompendo os procedimentos da partida 

de YHWH. É claramente parte de uma outra visão. Ele, porém, pode ser conectado à 

narrativa, como realmente o foi. O pecado da nova elite era planejar “projetos perversos”, 

indo contra a lei divina (v. 12). A cena é descrita como se estivesse ocorrendo dentro do 

Templo e, provavelmente, pretendia assinalar que o derramamento de sangue na cidade 

maculava o santuário em primeiro lugar84. Aparentemente, eles baseavam seus planos na idéia 

da invulnerabilidade da cidade e seu Templo. Entretanto, eles saberiam que Deus “é 

YHWH”85 quando Ele os julgasse baseado na lei que deveriam obedecer e não obedeciam. 

YHWH, ao contrário, era fiel a ela e devia cumpri-la a fim de demonstrar o que é: justo.  

Em contraste com o que os hierosolimitas pretendiam, em 11, 14-20, Deus promete a 

terra aos exilados86. A despeito da proximidade física dos primeiros com o Templo87, eles 

estavam alienados dele, enquanto YHWH declarava ser um “מקדש מעט” “Miqdaš Me‘aṭ”, 

“pequeno santuário”, para os últimos. Não obstante, ser um “pequeno santuário”, ao mesmo 

tempo, reflete a impossibilidade de ser um santuário em sua plenitude88 (GREENBERG, 

1983, p. 190). Similarmente, a expressão carrega um conteúdo temporal, significando também 

“por um momento”. Para Block, a tradução “pequeno santuário” é ambígua, como a expressão 

em hebraico realmente parece ser, e poderia sugerir que “the presence of Yahweh would be 

                                                        
84 Block corretamente coloca que esse texto deve ser interpretado como parte da visão do Templo (BLOCK, 
1997, p. 329). Os crimes podem ser definidos como abominações, uma vez que contaminam o Templo. A raiz 
usada para descrever suas ações contra a cidade, assim como contra o Templo, é “חלל” “profanar”, típica de H, 
segundo Knohl (cf. KNOHL, 1995, p. 54).   
85 Um estudo bastante detalhado sobre esta e outras fórmulas teocêntricas no livro de Ezequiel está em Joyce, 
Capítulo 6.  
86 Ez 11, 14-21 é um trecho literário diferente do resto da visão, caracterizado por um discurso duplo de Deus, 
primeiro endereçado indiretamente aos hierosolimitas e, depois, para a sua audiência direta, os exilados (17ss). 
Na opinião de Joyce, a relação entre vv. 1-13 e 11, 14-21 é “the shared theme of the presumption of the 

Jerusalem community...” (JOYCE, 1989, p. 115). Para ele, esta presunção é uma das razões para acreditar que 
este material em particular é pré-586, uma vez que a situação entre as comunidades após a queda de Jerusalém 
não era tão diferente em sua desolação. Em contraste com 33, 24ss., Jerusalém está aparentemente ainda de pé  
(v. BLOCK, 1997, p.329).   
87 Eles entendiam essa proximidade como um status especial e um privilégio religioso. A análise de Greenberg 
sobre “.רחקו מעל ה” (“estão distantes de YHWH”) diz: “Joined to the claim of exclusive possession of the land, 

the imperative carries a demand to renounce the privileges of YHWH worship; the issue recalls Josh 22:24-27 

where territory and worship are combined. Here expulsion from YHWH’s land is equated with severance of ties 

with YHWH and hence of title of his land” (GREENBERG, 1983, p. 189). Block sugere que o propósito de 
Ezequiel é desafiar a lógica que formava a base das argumentações dos líderes: eles violaram a aliança e não 
tinham direito de reivindicar nenhum benefício nela proposto (BLOCK, pp. 334 e 349). Block continua: 
“Indeed, Yahweh’s primary interest in the nation, rather than the land is unique. ... Israel’s God had entered 

into a covenant relationship with his people. The gift of the land was a demonstration of the covenant, not the 

prerequisite to it” (Op. Cit., p. 354).      
88 Greenberg afirma: “God has indeed driven them away, and his presence among the exiles is but a shadow of 

what it was formerly;... Since the divine presence is fully manifest only in the Jerusalem sanctuary (cf. 37: 26-

28), the reduced presence among the exiles is boldly figured as a ‘small sanctuary’... In this statement of 

deprivation, it is obliquely conceded that the exiles enjoy a measure of divine nearness even in the exile 

(contrary to the Jerusalemites’ view).” (GREENBERG, 1983, p. 190). 
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experienced neither to the same degree nor on as a permanent a basis as it had been 

heretofore. ... by minimizing the role of the temple in Jerusalem he undermined their exclusive 

claims to his favor, and with this their rights to the exiles’ property” (BLOCK, 1997 p. 350).  

No fim, a proximidade com o Templo não ajudaria os hierosolimitas. YHWH estava pronto 

para partir e o abandono do santuário deixava o caminho aberto para a destruição fatal89.             

 

2.4) Capítulos 40-48: Tudo pronto para o Retorno da Glória de YHWH 

 
   

Em 587/586, o exército babilônio rompeu a resistência de Jerusalém e entrou na 

cidade, matando, fazendo cativos e incendiando suas construções, dentre elas o Templo. O 

julgamento que Ezequiel havia anunciado a seus compatriotas tinha como base os códigos 

sacerdotais que, reunidos às outras fontes “mosaicas”, perfariam a Torá, futura “constituição” 

da nação judaica no período de Esdras. Os pecados de Israel são cultuais ou vistos como tal, 

pois, dentro da ideologia sacerdotal, mesmo os pecados éticos ou morais atingiam o Templo e 

a santidade Daquele que ali habitava, levando-O possivelmente a abandonar Sua morada 

terrestre. Lv 26 deixava em aberto essa possibilidade, caso desobedecessem Seus 

mandamentos90. Na verdade, ao punir tal comportamento, Deus estava apenas sendo fiel à 

aliança91. Porém, mesmo antes do que pareceria ser o trágico fim de Judá, Deus já começava a 

desvelar um futuro diferente para o povo, como observamos no capítulo 11, 14-20 pois, agora, 

o remanescente que estava no exílio seria conduzido pelo “deserto das nações” em seu retorno 

à terra de Israel (Cf. 20, 32-44)92. Nada seria mais exatamente como fora antes. Por própria 

                                                        
89 A partir de uma análise comparativa com outros textos do antigo Oriente, Greenberg pode considerar: “No 

Temple was destroyed – so was the common belief in the ancient Near East – unless its god had abandoned it, ... 

In our vision, this commonplace is expressed by the interwining of the stage of the Majesty’s departure with 

scenes of the people’s wrongdoing. When, on the other hand, the gods were reconciled and their temples rebuilt, 

they returned and took up their abode among their worshipers again... Accordingly when the prophet is shown a 

vision of the future rebuilt temple, he sees also the return of the Majesty to the holy of holies, expressly 

corresponding to our vision of its departure (43, 2-4).” (Op. Cit., p. 201 e também BLOCK, 2000, In: ODELL et 
al, pp. 15-42, com traduções de documentos afins escritos no Oriente Médio).  
90 Cf também, Lv 18, 24-30 e 20, 22-23. Aí é explicado que os povos que antecederam os israelitas na terra de 
Canaã foram “vomitados” dali devido a suas práticas abomináveis. O mesmo destino teriam os israelitas caso 
imitassem os seus costumes, e, assim, não guardassem as leis de YHWH. 
91 Diferentemente de Jeremias, que propõe uma nova aliança, Ezequiel, seguindo P, acreditava que a ação de 
Deus era em prol da manutenção da “eterna” aliança, uma vez por todas celebrada com Abraão (cf. em Gn 17, a 
única aliança estabelecida entre Deus e Israel, através do patriarca Abraão, que a literatura sacerdotal conhece). 
O verbo usado por P e por Ezequiel com relação à aliança é “הקים”, cujo sentido básico, a partir de Gn 17, é 
“manter” e não “estabelecer” uma nova (cf. Lv 26, 9). Cf. Nota 10, da Introdução, cap. 1.   
92 Um outro oráculo de restauração pré-queda. No entanto, o remanescente descrito ali não é exatamente de 
pessoas justas ou merecedoras da salvação divina. Ao contrário, toda a iniciativa da transformação e purificação 
provém de YHWH em favor da “Casa de Israel”, ou seja, a perspectiva é coletiva, não individualista (v. JOYCE, 
1989, p. 129). Além disso, a despeito do “estado” de pecado ser também coletivo, essa passagem parece inferir 
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iniciativa divina93, o povo seria submetido a uma “reprogramação” pela mão de Deus, que, ao 

“extrair-lhes” o coração de pedra, substituindo-o por um coração de carne, transformaria pelo 

Seu Espírito um povo desobediente em seguidores fiéis de Suas leis (11, 18ss)94. A partir do 

capítulo 40 até o fim do livro no capítulo 48, esse futuro é descrito em detalhes: Templo, 

culto, território etc. O capítulo 43, que está no meio dessa seção, é também seu clímax. 

Afinal, o sucesso de todo esse projeto dependeria disto: o retorno da Glória de YHWH para a 

sua morada. A fé de Ezequiel, assim, mantém-se em consonância com a ideologia sacerdotal 

descrita na Torá: a aliança com Israel se cumpria plenamente com a presença de Deus 

habitando no meio do povo, fonte única de vida e existência para o povo. Para esse objetivo 

Deus tinha chamado Abraão e, depois, libertado Israel do Egito. O Templo, mais que o 

símbolo dessa aliança, era o sinal concreto de uma realidade e de um relacionamento que se 

realizava através do culto ali efetuado (cf. Lv 26, 9-13). É a re-implantação do culto e o 

conseqüente retorno do pleno relacionamento com YHWH que Ezequiel vislumbra nos 

capítulos 40-4895. 

Segundo Block, esses capítulos seguem precisamente o formato da narrativa 

sacerdotal da Torá. Após a salvação conferida por YHWH, o êxodo e o posterior retorno dos 

exilados através do “deserto das nações”, Deus mesmo, do cimo de um monte, confere o 

projeto arquitetônico do local santo onde habitará no meio de Israel e onde o povo poderá 

                                                                                                                                                                             
que havia aqueles que seriam passíveis de transformação e aqueles que não o seriam. Os últimos seriam 
exterminados antes da entrada na terra (v. 38), o que claramente se baseia nas muitas narrativas do julgamento de 
revoltosos e desobedientes durante o período do deserto após o êxodo, como vemos nos livros de Ex e Nm (cf., 
entre outros exemplos que poderiam ser citados, v. Nm 16).        
93 Joyce conclui sua tese afirmando: “If one pole had to gain predominance, it was perhaps inevitable, given the 

radical theocentricity of Ezekiel, that it should be that of divine initiative. ... If the conception of the gift of 

obedience appears to strain logic, it is as well to remember that this is an attempt to give adequate expression to 

a tension which ultimately defies resolution and that it represents but one stage of a complex debate about 

‘grace’ and ‘responsibility’...  However, in the opinion of this writer, the insight that humankind is ultimately 

impotent without God remains one of the central truths about human existence...” (Op. Cit., pp.128-9).    
94 B. Schwartz, porém, vai um passo além. A teoria seria de que Deus realmente cumprira sua parte da aliança ao 
castigá-los. O povo, por sua vez a teria anulado, não se arrependendo, conforme previa Lv 26, mesmo diante da 
“purificação” do exílio. YHWH lidaria com eles da mesma forma, não respeitando mais as cláusulas específicas 
da aliança de reciprocidade e condicionalidade e, assim, assumiria a manutenção do pacto sozinho e a imporia, à 
revelia da vontade deles (cf. 16, 59-63). Os projetos de “reprogramação”, de repatriação e reconstrução do 
Templo seriam efetivados a despeito de seus atos. É bom observar que no v. 63 o verbo utilizado é kfr “כפר”, 
expiar, purgar, como vimos no cap. 1. O autor explica: “The purgation of which Ezekiel speaks here is not 

forgiveness but ritual expiation… This expression is used in its precise priestly sense: YHWH will cleanse the 

sacred precincts of the contamination that has accumulated there due to Israel’s abominable sinfulness, 

presumably in order to make it possible for his Presence to return and dwell there. This he will do himself, in 

order to shame them, just as he himself will sprinkle pure water upon them to cleanse them (36:25, 33), not in 

response to any initiative on their part but precisely because none is forthcoming.” (SCHWARTZ, B., 2000 In: 
ODELL et al, p. 49 – v. nas pp. 43-52 a argumentação do autor e sua análise comparativa da teologia de Ezequiel 
e as de Jeremias e do Deutero-Isaías).  
95 Novamente chama a atenção a característica visual do livro de Ezequiel. Passado, futuro, pecados, salvação, 
acontecimentos e realidades espirituais são de certa forma materializados através de suas visões. No caso dos 
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cultuá-Lo (Ex 25-30 e 35-40/Ez 40-42). Com a vinda da Glória de YHWH para habitar no 

Santo dos Santos (Ex 40/Ez 43), é a própria divindade quem proporciona as leis rituais que 

deverão funcionar em Seu santuário para que o culto do povo seja devidamente aceito (p. ex., 

todo o livro de Levítico/Ez 44-46). Por último, YHWH ordena a divisão da terra de Israel 

entre todas as tribos (Nm 34-35/Ez 47-48)96. Assim, é difícil imaginar que Ezequiel não 

conhecesse bem a versão sacerdotal da tradição mosaica em toda (ou quase toda) a sua 

extensão e não presumisse sua tradição legal, p. ex., nos caps. 44-4697. Block conclui: “The 

parallels between Ezek. 40-48 and the Mosaic Torah can hardly be coincidental in view of the 

remarkable correspondences between the broad structure of Ezekiel’s restoration oracles in 

chs. 40-48 and the Exodus narrative as a whole…” (BLOCK, 1998, p. 498). 

O capítulo 40, a exemplo do capítulo 1, abre com uma dupla datação. A segunda tem 

como referência a queda de Jerusalém, que ocorrera, então, há 14 anos98. A primeira, “no ano 

vinte e cinco de nossa deportação”
99, chamou a atenção dos especialistas. Vinte e cinco anos 

é exatamente a metade de anos para completar o tempo para o jubileu. Segundo o código 

sacerdotal, o ano jubilar previa a libertação de todos os israelitas que pudessem ter sido 

submetidos à servidão por endividamento, ou a remissão de terras vendidas para quitar 

dívidas e que deviam retornar a seus proprietários originais. Sabemos que Ezequiel tinha 

pleno conhecimento do sistema do Jubileu conforme previsto em Lv 25, por tê-lo suposto ao 

tratar da propriedade do príncipe em 46, 17100. Assim, temos aqui a possibilidade de que essa 

data não seja uma mera coincidência, mas, antes, sugira a natureza mesma dessa profecia: 

visualizar a vida espiritual do Israel liberto e reinstalado em sua pátria, tendo o Templo como 

seu centro101.      

                                                                                                                                                                             
capítulos 40-48, Clements observa: “Hope, if couched in ideas and grandiose schemes, can be tentative and 

vague, but hope focused in a clear-cut vision has a magnetic power.” (CLEMENTS, 1996, p. 176).   
96 A conformidade com o formato narrativo da Torá é observada antes mesmo dos caps. 40-48: o chamado de um 
“agente humano” para realizar o plano divino de salvação (Ex 3-4/Ez 33), a ação salvadora em si (Ex 5-13/Ez 
34-37) e a derrota das forças inimigas que impediam a plena vitória do povo e desafiavam a soberania divina (Ex 
14-15/Ez 38-39; cf. BLOCK, 1998, p. 499).     
97 Afinal, não se pode comparar uma tradição legal transmitida em mais de três livros (Lv e partes de Ex e Nm) 
com apenas três capítulos de Ezequiel. Quando Ezequiel fala, p. ex., dos sacrifícios, ele subentende aquilo que só 
conhecemos através das leis da Torá.  
98 Ou seja, o ano era 573 a.C.. 
99 A primeira leva de deportados foi a Babilônia em 597. 
100 Caso o príncipe doasse terras, elas deviam retornar no ano do jubileu, a não ser que o receptor em questão 
fosse um descendente direto. 
101 Para Block, “The man with the measuring line takes Ezekiel on a tour for an existing structure already made. 

Indeed, were it not for the present literary location of the temple vision (i.e., em seguida da guerra “escatológica” 
contra Gog), it is doubtful that the eschatological interpretation would ever have arisen.” (BLOCK, 1998, p. 
505). “Although the analytic tone has a ring of realism, with numerous reminiscences of earlier plans, explicit 

instructions to build the described structure are missing. Furthermore, not only does the design display many 

idealistic features; the dimensions recorded are exclusively horizontal measurements, apparently without regard 

for the vertical distances required by architectural plans.” (Op. Cit., pp. 510-11). “The prophet is hereby 
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A primeira impressão de Ezequiel, que é levado através de uma visão divina da 

Babilônia à terra de Israel, era de vislumbrar algo semelhante a uma cidade fortificada. No 

entanto, era o próprio muro exterior do Templo que enxergara no cimo da montanha. O portão 

externo abrigava três nichos de cada lado para que a guarda levita pudesse controlar entradas 

e saídas102. Contudo, o muro não servia para defender o Templo de um ataque externo, pois 

todos os inimigos estrangeiros de Israel já haviam sido derrotados (cf. Ez 38-9). O muro 

estabelecia a separação absoluta entre o mundo sagrado e o profano. Recordando os desvios e 

abusos passados, o santo é protegido dentro de uma fortaleza, controlada e inexpugnável103. O 

Templo seguiria um projeto celeste104, e suas medidas, tiradas pelo guia angélico de Ezequiel, 

apontavam para um ideal espacial e geométrico que veicularia a mesma ideologia que vimos 

acima: suas medidas seriam basicamente múltiplos de 25 (em geral, 25, 50 e 100 côvados), 

                                                                                                                                                                             
introduced to the theological realities awaiting his own people” (Op. Cit., p. 505). Assim diz Eichrodt: “There is 

nothing to suggest that it should have a human builder.” (EICHRODT, 1970, p. 542). Para o autor, Deus mesmo 
preparou um lugar para viver no meio de Seu povo (Op. Cit., 554).  
102 Segundo escavações arqueológicas, o modelo de muro externo do Templo descrito por Ezequiel segue à risca 
aquele de cidades fortificadas do período do I Templo como Megido, Hazor e Gezer (cf. ALLEN, 1990, p. 230; 
COOKE, p. 432).  
103 Ezequiel fecha a narrativa da conclusão do trabalho de medição do Templo e do muro declarando que a 
função de todo o complexo do Santuário é separar “entre o santo e o profano” (42, 20). O verbo “להבדיל” 
“separar, distinguir”, é o mesmo utilizado por P em Lv para definir a função sacerdotal (v. Lv 10, 10).       
104 Surpreendentemente, sem a arca e os querubins (cf. Jr 3, 16f). Os capítulos 1 e 8-11 são recordados, mas 
unicamente com relação ao aparecimento da Glória (43, 2-3). Todos os demais elementos, ligados ao imaginário 
do I Templo e do Tabernáculo, não reaparecem. Sabe-se que após o exílio, o Segundo Templo permaneceu com 
o Santo dos Santos vazio, sem a presença da arca e dos querubins que a guardavam e que caracterizavam o 
Templo de Salomão. Aparentemente, apenas a mesa em que ficavam dispostos os “pães da presença” é citada 
por Ezequiel (Ez 41, 21-2), entre a mobília do Heikhal (desaparecendo o candelabro e o altar do incenso). A 
mesa é definida primeiramente como “altar de madeira”, material obviamente não utilizado para a construção de 
qualquer altar. Também não há referência aos pães. Há somente uma evidência de que se trata da mesa dos pães 
da presença: a fala do anjo que declara “Esta é a mesa que está diante de YHWH” (v. 22). Como só havia uma 
mobília que poderia ser assim denominada e ser construída de madeira pura no Heikhal, a identificação parece 
ser certa. Também há menção ao cômodo em que se lavava a ‘Olah e às mesas para degola e corte dos animais 
ofertados (40, 38-43; para Block, um toque de realismo ao relato; BLOCK, 1998, p. 531). Contudo, não são 
vistas como mobília sagrada. Por que sua menção em detrimento de todo o restante do mobiliário? Para 
Clements: “It was also a matter of theological attention, since the new temple was to be supremely the place 

where atonement was made for the sins of Israel.” (CLEMENTS, 1996, p. 184). O olhar de Ezequiel parece estar 
voltado exclusivamente para o ritual sacrifical e para a disposição arquitetônica do Templo a fim de separar o 
sagrado do profano. No átrio exterior, somente o altar é citado, o qual se situaria bem no centro da área do 
complexo do Templo, demonstrando sua importância. Também é o único item a ser descrito em detalhes (43, 
13ss). Poder-se-ia concluir um direcionamento intencional para o culto sacrifical. Não há nem mesmo menção ao 
culto realizado no Heikhal ou ao sumo sacerdote que tinha a responsabilidade sobre esse culto, como é prescrito 
pelos códigos sacerdotais (cf. Lv 25.28.37.39 e Nm 8, 1-4; a existência do cargo de sumo sacerdote no pré exílio, 
fora das fontes sacerdotais, é provada por TUELL, 1992, pp. 126-7, baseando-se em Dt 10, 6; 17, 12; 26, 3; 2Rs 
11, 9-10.15;16, 10-11; 22, 10.12.14; 25, 18; Is 8, 2, entre outros). Há muitas outras ausências e lacunas no 
“programa” de Ezequiel. Talvez devêssemos perguntar pelos interesses imediatos do seu autor e pelas questões 
mais prementes, do seu ponto de vista, e que buscava responder. Outros aspectos talvez não fossem mais 
remediáveis (a perda definitiva da arca, p. ex.) ou simplesmente já estivessem presumidos, como é o caso claro 
da menção à lei do Jubileu em 46, 17. Em nenhum momento Ezequiel dá a entender que pretende restabelecê-la 
em seus próprios termos, mas, ao contrário, apenas a expande para englobar o caso particular relacionado às 
terras do príncipe e que não podiam ser alienadas da propriedade familiar, nem mesmo por doação feita por 
vontade do próprio príncipe (Ez 46, 17). Isso parece demonstrar que o profeta conhecia as leis sacerdotais e as 
subentendia em seu programa de atualização dentro das novas circunstâncias.  
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sendo a totalidade do complexo do santuário um quadrado de 500 por 500 côvados (Ez 42, 

16-19). Desta forma, estaríamos novamente diante dos números simbólicos de 25 e 50, 

apontando para a expectativa da redenção. As dimensões gigantescas e a proporção 

geométrica trariam à mente a perfeição da vida espiritual conforme proporcionada por 

YHWH nesse novo tempo. Essa perfeição, sendo uma forma de refletir a santidade de 

YHWH, também fora buscada por P na narrativa do estabelecimento do Tabernáculo, através 

de suas medidas precisas e detalhadas. Porém, suas medidas são claramente mais modestas se 

comparadas àquelas de projetos posteriores do Templo, como o do Rolo do Templo e mesmo 

o Segundo Templo (em especial, o templo herodiano), os quais, por sua vez, tendiam a 

acrescer, cada vez mais, a dimensão de suas construções105.  

Diferente do que acontecia no Primeiro Templo, nas narrativas do Tabernáculo e no 

Segundo Templo, o povo não teria mais acesso ao átrio interior, onde os sacrifícios eram 

oferecidos a YHWH sobre o altar106. Três portões fortificados, também protegidos pela 

guarda do santuário, impediam que não sacerdotes saíssem do átrio exterior e se 

aproximassem da área sagrada. Para se chegar ao santuário, escadarias refletiam uma 

“elevação” espiritual e de grau de santidade desde o exterior do Templo: sete degraus 

levavam ao muro externo (40, 22), oito para os portões internos (31) e 10 para o santuário 

(49), reaparecendo, na soma total de degraus, o número 25.  O edifício do santuário segue 

basicamente o mesmo esquema tripartido do I Templo, ou seja, era dividido em Ulam, 

Heikhal e Santo dos Santos107, também em seus graus ascendentes de santidade. Em seu 

interior, a decoração também é tradicional: palmeiras e querubins108 (41, 17-8). Os dois 

                                                        
105 No Rolo do Templo, por exemplo, o santuário cobriria toda a área da cidade de Jerusalém no período do 
Segundo Templo, que, para o autor, cresceria perifericamente. É possível pensar que, segundo a perspectiva 
desses autores sacerdotais, a soberania divina era representada também pelo espaço que abrangia o próprio 
santuário. Vale lembrar aqui que a cidade Santa concebida por Ezequiel fica em área totalmente separada do 
complexo do Templo, nem mesmo fazendo limite com ele. 
106 No Templo de Salomão havia apenas um átrio, além de um pátio externo que cercava o complexo do Templo 
e o palácio (1Rs 7, 36; v. comentário (q) da BJ). Já no Segundo Templo, contavam-se dois átrios, conforme se 
infere em 1Mac 4, 38.48. Segundo Josefo, uma cerca de madeira foi construída ao redor do altar e do Templo, a 
mando de Alexandre Janeu, para impedir a aproximação do povo. Isso porque fora agredido, enquanto oferecia 
os sacrifícios da festa dos tabernáculos, por pessoas do povo que lhe atiraram frutas e ofenderam-no 
verbalmente, dizendo que, como ex-escravo, não tinha o direito de oficiar no Templo (Ant. XIII, 13, 5). O 
Templo herodiano também era dividido em dois, o átrio dos gentios e o átrio interno. O átrio interno, porém, 
dividia-se em três: dos homens em estado de impureza (com exceção dos doentes de pele e daqueles com 
gonorréia, impurezas mais graves que só podiam ser purificadas após exame do sacerdote e da declaração de 
pureza) e das mulheres (denominado “átrio das mulheres”), dos homens puros e, por último, o dos sacerdotes. 
(Josefo, Contra Apion, II, 102-104). Os ofertantes, contudo, tinham acesso ao átrio dos sacerdotes (cf. Middoth 
2, 5-6; Kelim, 1, 8; Yoma 21a).    
 Qodesh HaQodashim”. Ezequiel segue a mesma nomenclatura de P para o Santo dos Santos. A“ ”קדש הקדשים“ 107
narrativa com a descrição do Templo de Salomão em Reis chama-o de “Devir” (v., p. ex., 1Rs 6, 5).   
108 O Templo de Salomão tinha um motivo decorativo a mais, flores (cf. 1Rs 6, 29), enquanto o Tabernáculo, 
como vimos no primeiro capítulo, um a menos, i.e., apenas querubins. Diferente da visão do capítulo 1, os 
querubins figurados nas paredes do Templo têm apenas duas faces, de homem e de leão (v. 19), as quais, naquela 
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famosos pilares de bronze do Ulam no Templo de Salomão, Boaz e Yakin (1Rs 7, 15-22; cf. 

como essas colunas foram desmanteladas e levadas para a Babilônia em 2Rs 25, 13 e Jr 52, 

20-23), aparecem, sem a sua nomenclatura própria, na entrada do Ulam descrito pelo profeta, 

demonstrando, assim, um Ezequiel tradicional em muitos aspectos109.  

Contudo, Ezequiel inovaria em outros pontos, e não apenas em relação aos átrios e ao 

muro exterior: um edifício ainda maior que o do santuário é construído a Oeste, exatamente 

atrás de onde se localizaria o Santo dos Santos. Entre os dois edifícios uma área denominada 

“área restrita” separa-os (41, 12)110. Havia ainda um muro cujo propósito, tudo indica, seria 

impedir que leigos tivessem visão dos sacerdotes que transitavam, em suas tarefas, por uma 

galeria até seus cômodos ao fundo do complexo do Templo, ao lado do edifício Oeste (42, 

7.10). Alguns dos 30 cômodos destinados aos leigos ficavam também no fundo do complexo, 

mas para fora do muro, separando radicalmente os sacerdotes e a área sagrada daquela área 

acessível ao povo111. Nos seus cômodos, os sacerdotes deviam vestir-se com as vestes 

sagradas para suas tarefas dentro do santuário e ali deixá-las ao encerrá-las. Numa atitude 

mais radical do que a vista em P, os leigos não podem ter nem mesmo contato visual com as 

vestes sacerdotais. Também, assim, elimina-se o risco de as tocarem, mesmo que 

acidentalmente. Ez 42, 14 é muito claro: “Quando da entrada dos sacerdotes não deverão 

sair do santuário para o átrio exterior, mas disporão ali as suas vestes com as quais 

serviram, porque são santas. Vestirão outras vestes e poderão aproximar-se do lugar 

destinado ao povo.”. Em 44, 19, explica-se que essa medida é tomada para que “não 

santifiquem o povo com suas vestes.”
112. O receio provavelmente tem mão dupla, a antiga 

                                                                                                                                                                             
primeira visão ficavam, respectivamente, à frente do veículo e à sua direita. Fica claro que o caráter 
unidimensional da figura impõe a escolha por se representar somente duas faces, e, nesse sentido, são escolhidos 
os dois elementos mais importantes: aquele que guia o veículo e aquele que está à direita. Block sugere duas 
explicações plausíveis para essa diferença em relação à decoração do I Templo: a primeira sendo a distância 
temporal de três décadas entre o período em que Ezequiel escreveu e sua presumível última visita ao santuário e, 
a segunda, a possibilidade do texto estar com sua descrição incompleta, já que observa lapsos sintáticos que 
poderiam evidenciar as condições fragmentárias do material preservado (BLOCK, 1998, p. 557).   
109 Block comenta: “In any case, as a member of a priestly family, Ezekiel would have been familiar with the 

design of Salomon’s temple, and it would have been difficult for him to visualize this sanctuary without the 

pillars.” (BLOCK, 1998, p. 542). 
110 Segundo Zimmerli: “If we also take into consideration the information about Herod’s temple, then there is no 

trace whatsoever of this large western structure. It seems, therefore, not to have become important for the 

practical needs of the second temple. This could confirm from hindsight that the בנין (“building”) of 41, 12 

fulfills no genuine useful function but has been constructed, on theological grounds, as an element for blocking 

off the western side. Something of this function as a barrier may also have been reflected in the naming of the 

open intervening strip in front of it as גזרה (restricted area”).” (ZIMMERLI, 1983, p. 380). 
111 Esses cômodos eram destinados às refeições, onde os leigos podiam compartilhar do sacrifício de comunhão. 
Eventualmente, ocorriam reuniões nessas salas, como se vê em Jr 35, 2.4.   
112 As vestes sacerdotais são descritas de forma sucinta: vestes, calção, barrete, tudo de linho “(17-18 ,44) ”פשט. 
Contudo, o termo usado para linho não é o mesmo que em P “שש”, traduzido geralmente por “linho fino”, como 
vimos no cap. 1, p. 47, Nota 31. Também não há diferenciação, como em P, entre o linho do calção (בד) e do 
restante das vestes. Segundo os dicionários, o termo utilizado por Ezequiel denomina o próprio fio ou fibra, 
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crença do perigo do santo para aqueles que não são legitimados a aproximarem-se dele e o 

risco de o profano contaminar o sagrado. As cozinhas para o preparo das refeições sacrificais 

(Zevaḥ Šlamim) para o povo e as cozinhas dos sacerdotes, onde se preparava a Minḥah, a 

Ḥata’at, o ’Ašam e o Zevaḥ Šlamim para os sacerdotes, também são separadas pelo mesmo 

motivo (46, 19-20.23-4).      

Essas e muitas outras medidas arquitetônicas refletem como preocupação primeira a 

proteção do santuário contra qualquer tipo de contaminação113, e, conseqüentemente, de uma 

nova destruição (43, 8). Ezequiel está dentro da ideologia tradicional sacerdotal, porém 

levando-a mais além em seus limites e restrições, ao idealizar um Templo que ao mesmo 

tempo seria uma fortaleza e ao dividir o átrio em dois, interditando o acesso do povo ao átrio 

interno e sua participação no processo do culto sacerdotal. Zimmerli argumenta que esta 

separação radical do profano é a característica mais revolucionária do novo Templo 

(ZIMMERLI, Ezekiel 2, p. 418). Toda a área ao redor do Templo é agora sagrada (Ez 43, 

 expressa essa separação que marcaria, neste projeto, o respeito ao Santo, que ”רחק“ .114(12

seria a base da sociedade a ser construída (43, 9).  

Com as medidas exatas do Templo informadas pelo anjo, o capítulo 43 se inicia com a 

volta vitoriosa de YHWH. É a mesma figura gloriosa que Ezequiel vira nas outras duas visões 

                                                                                                                                                                             
como também a planta do linho. Não há explicação para o seu uso, uma vez que Ezequiel conhecia os outros 
dois termos, como se pode perceber em Ez 16, 10.13; 27, 7 (“שש”); בד“) 2 ,9”, o mesmo que descreve as vestes 
do anjo-escriba). A lã é interditada (v. 17). É comumente levantada a hipótese de que essa exigência estaria 
relacionada à outra demanda que se encontra no v. 18b: não se cingir com nada que pudesse provocar suor (cf. p. 
ex. ZIMMERLI, 1983, p. 460). Porém, há uma distância razoável entre as duas para que se pudesse afirmar com 
mais convicção. Zimmerli especula que o suor poderia ser visto como outra secreção humana canal de impureza. 
Mais uma vez, não há qualquer evidência comprobatória na Bíblia. De qualquer maneira, para Ezequiel, o suor 
devia ser claramente evitado na esfera do sagrado. Zimmerli também propõe que a proibição da lã possa estar 
baseada em algum tabu contra a lã, de origem animal, para uso cultual (Op. Cit.). Sabemos, no entanto, que a lã 
em P é usada pelo sumo sacerdote quando executava os rituais dentro do santuário e, em combinação com o 
linho, era reconhecidamente santa. De qualquer modo, como não há menção do cargo de sumo sacerdote em 
Ezequiel, acaba configurando um elemento que coincide com as vestes dos sacerdotes comuns em P, cujo 
trabalho junto ao altar era muito pesado. É bom considerar, por outro lado, que, se houvesse ou se tivesse 
desenvolvido um tabu contra o uso da lã em vestes litúrgicas na época do exílio, seria muito difícil que P, se pós 
exílico, inovasse a ponto de estabelecer o contrário. Quanto ao barrete, ele é denominado “פאר”, termo 
encontrado também em Ex 39, 28 em relação ao barrete dos sacerdotes comuns. Contudo, a denominação mais 
freqüente é “מגבעת” e o termo em Ex 39 aparece como uma smikhut: “פארי מגבעת” (o termo é traduzido por 
“enfeite” por Chouraqui; a BJ traduz simplesmente por barrete). Talvez estejamos diante de um fenômeno em 
que um termo secundário e optativo tenha se tornado o preponderante. Não é de admirar que o turbante “מצנפת”, 
usado pelo sumo sacerdote em P, não seja mencionado.   
113 Como dito anteriormente, sem o risco de contaminação de fora, com todos os seus inimigos derrotados (com a 
derrota da coalizão orquestrada por Gog para destruir Israel), uma das primeiras medidas estabelecidas pelo 
próprio YHWH é, surpreendentemente, manter o rei e qualquer de suas pretensões limitadas em espaço, tempo, 
ação e poder (v. 43, 7-9; 4).  
114 É notável que a área sagrada ideal ao redor do Templo torna-se cada vez maior em alguns círculos sacerdotais 
depois do exílio. Para os autores do Rolo do Templo, toda Jerusalém é santa e as regras de pureza antes válidas 
apenas para o Templo seriam impostas para toda a cidade.  
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e o profeta cai com face por terra, assim como havia acontecido anteriormente (vv. 2-3; v. 

comentário de Allen na pp. 126 acima). O mesmo caminho que a Glória de YHWH havia 

passado para deixar o Templo – o portão Leste – era agora usado para Seu retorno (v. 4). 

Semelhante ao relato da consagração do Tabernáculo (Ex 40, 34-35) e do I Templo (1Rs 10-

13), a Glória de YHWH “enchia” o santuário (v. 5 e 44, 4)115. O portão oriental externo, por 

ordem de YHWH, devia ser fechado permanentemente (Ez 44, 2). Ninguém mais ousaria 

fazer o mesmo caminho da Glória divina para adentrar o Templo. YHWH, por sua vez, não 

mais precisaria abandonar Sua morada. A partir do v. 12, YHWH mesmo anuncia a “Torá do 

Templo”116, regulamentos destinados a separar o profano e o sagrado e garantir a santidade do 

local onde YHWH habitará117. Mas antes ainda de transmiti-los, em seu primeiro discurso, 

YHWH deixa claro que pretende corrigir os erros do passado através da arquitetura do 

Templo, do regulamento de seu funcionamento e das restrições impostas. A primeira menção 

é quanto à inadequação de o complexo do santuário fazer parte do complexo maior do 

palácio, como acontecia no I Templo. As impurezas dos reis de Israel e seus mortos118 não 

mais serão separados da morada divina “apenas com um muro” (Ez 43, 8). A proximidade 

ilegítima do sagrado pelos reis de Israel é o motivo invocado para o seu castigo, pois, com 

                                                        
115 Chama a atenção que, no v. 7, YHWH anuncia que, no Templo, ficam tanto o Seu trono quanto o escabelo de 
Seus pés (cf. a polêmica sobre o tema do trono de YHWH no cap. 1, tópico 1.2, pp. 43s). 
116 Schwartz chama a atenção para a expressão: “Not once does he (Ezequiel) use the word תורה to refer to his 

own prophetic teaching; even in the temple vision, where the word does appear (43:11-12; 44:5), it refers to 

laws that will be promulgated in the future when the visionary temple is built and the divine presence takes up its 

residence there. Prophetic appropriation of the word תורה does not make the priest-turned-prophet a lawgiver. 

Ezekiel predicts תורה, telling of a future time in which it will be imparted, but he himself does not impart it, and 

his communication of the temple vision is not legislation per se.” (SCHWARTZ, B., 2004, In: COOK et al, p. 
71, grifo do autor). E mais, provavelmente assim foi entendido pela comunidade de ex-deportados que 
reconstruiu o Templo. O programa de Ezequiel não foi adotado. O Segundo Templo não seguiu sua planta, as 
leis de restrição de acesso ao átrio não foram implantadas - enquanto o Templo de Ezequiel não conhece a área 
separada para mulheres e estrangeiros -, nenhum chefe assumiu as responsabilidades ou teve os direitos do 
príncipe ezequeliano e tampouco as tribos foram reunidas para dividir a terra ancestral. Block, porém, lembra 
que, ao mesmo tempo, a visão não foi esquecida. A sua influência sobre os autores do Rolo do Templo é 
demonstrada em diversos pontos de conexão entre os textos (BLOCK, 1998, p. 502), como veremos mais 
adiante.  
117 A tese de Tuell baseia-se na idéia de que, enquanto a visão do Templo é uma proposta de esperança aos 
exilados, sendo original de Ezequiel, o corpo de leis veiculado na denominada “Torá do Templo” proviria de 
sacerdotes do período do Segundo Templo, submissos à autoridade persa. Assim, diferente do que a maioria dos 
especialistas propõe, Tuell acredita que há apenas duas camadas literárias, com propósitos e estilo bem 
definidos, nos caps. 40-8 do livro do profeta. V. TUELL, 1992. Tradicionalmente, os especialistas identificam 
um número razoável de camadas e inserções, porém, sem qualquer unanimidade. Atualmente, há uma reação 
contra essa visão fragmentária. Tuell é uma dessas vozes.   
 Já vimos que a morte é o grau mais alto de impureza no código sacerdotal. Da história dos reis de .”פגרים“ 118
Judá, sabe-se que pelo menos dois deles foram enterrados nos jardins do palácio, Manassés e Amon (cf. 2Rs 21, 
18.26; 2Cr 33, 20). Não obstante, acredita-se que se trata aqui de estelas (segundo o ugarítico) em memória e 
homenagem aos reis de Israel, conforme confirmariam escavações nos templos de Arad e Hazor (v. ALLEN, 
1990, p. 257; BLENKINSOPP, 1990, p. 212 e TUELL, 1992, p. 39, entre outros). Talvez seja válido considerar 
que, ocasionalmente, reis morriam em “casa”, em casos de doença ou morte natural. Portanto, mortes ocorriam 
dentro do complexo que abrigava a morada sagrada.   
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isso, eles “profanaram meu santo nome com as abominações que cometiam e os consumi em 

minha ira”
119 (Op. Cit.; cf. de 7 a 9). 

O “código”, se assim pode ser definido, começa com a descrição do altar, que, como 

vimos, localizava-se precisamente no centro do complexo de 500 por 500 do Templo, 

demonstrando sua importância para Ezequiel. Não é, entretanto, um aspecto estranho aos 

códigos bíblicos: o código da aliança abre com o mesmo tema (Ex 20, 22-6); assim como o 

código de santidade (Lv 17, 1-9) e o deuteronômico (12, 1-27). Para subi-lo usar-se-iam 

degraus, contrariando a ordem estabelecida em Ex 20, 26. Porém, já vimos no capítulo 1 que 

o altar de bronze de Salomão foi substituído pelo rei Acaz por um altar, em modelo fenício, 

                                                        
119 Contudo, outras faltas são imputadas aos reis, todas elas denúncias que já apareciam com freqüência nos 
demais profetas pré-exílicos. A mais grave é o confisco de terras do povo para benefício próprio (Ez 45, 8-9; 46, 
18), uma acusação antiga que já aparece nos círculos narrativos de Elias, v. 1Rs 21). A propriedade do príncipe, 
na divisão teológica da terra de Ezequiel, só poderia ser distribuída entre os seus filhos, assim como também era 
proibido agregar mais. Seu território faz fronteira, à esquerda e à direita, com a área sagrada, com suas partes 
reservadas para a cidade santa, para os levitas e os sacerdotes (45, 7). No entanto, não tem nenhum contato direto 
com o complexo do santuário, que fica no centro da reserva sacerdotal. De qualquer modo, não é pouco o que lhe 
é conferido, afinal cabe ao príncipe oferecer os sacrifícios pelo povo, todos os sábados, luas novas e festas (45, 
17), além dos sacrifícios voluntários. São mencionados três sacrifícios providenciados pelo príncipe a favor do 
povo: a Minḥah, ‘Olah e Šlamim, “a fim de expiar por eles” (45, 15). A ‘Olah e a Minḥah Tamid também estão 
a cargo do príncipe. É o único ritual Tamid mencionado por Ezequiel. E, ao contrário do que temos em Ex 29, 
38-42 e Nm 28, 3-8, elas são oferecidas pela manhã e, aparentemente, não ocorrem os sacrifícios do fim da tarde, 
assim como não há libação de vinho (46, 13-14; cf. ainda outras tradições relacionadas a esses rituais Tamid em 
1Rs 18, 29. 36; 2Rs 16, 15. 3, 20 que, com exceção deste último, demonstram a existência do ritual vespertino 
durante o pré-exílio). Block expõe as opções: ou Ezequiel esperava que assumissem que havia a contraparte do 
Tamid à tarde ou, mais uma vez, trilhava seu próprio caminho. (BLOCK, 1998, p. 676) E continua: “Ezekiel’s 

audience must have noticed these discrepancies, for they challenge the age-old notion that the Mosaic revelation 

functioned as the standard by which the veracity of all subsequent prophecy was to be evaluated (see Deut 18: 

15-22). Either Ezekiel anticipates the actual fulfillment of his prophecies with his own literal supersession of 

Moses, or the present rituals represent an ideational cultic calendar for the new age. The former is unlikely in 

the light of Ezekiel’s own conflict with the false prophets (chs. 12-13); the latter accords well with the prophet’s 

ideological portrayal of sacred space in chs 40-43.” (Op. Cit., p. 677). Outra responsabilidade que fica a cargo 
do príncipe é garantir medidas e pesos justos (45, 10-12.14). É também comum a acusação profética, não 
relacionada especificamente aos reis, mas a comerciantes inescrupulosos, de pesos e medidas desonestos (apesar 
de que, em última instância, a responsabilidade caberia sempre ao governante). Ezequiel reitera a importância de 
pesos justos para uma sociedade fiel a YHWH. Contudo, sua preocupação mais direta é com as taxas de 
contribuição para o Templo, p.ex., dos grãos de cevada e trigo e sua correta pesagem (45, 13). Isso também 
porque a contribuição que é ofertada pelo príncipe (mencionada acima) é antes entregue a ele pelo povo (v. 16) 
e, claro, devia ser pesada adequadamente pelas taxas pré-estabelecidas (vv. 13-5). Tuell defende que a descrição 
das funções do príncipe, todas basicamente cultuais em Ezequiel, são realistas demais para tratar-se de um cargo 
de um rei idealizado. Ele acredita que os sacerdotes do período persa estariam definindo e restringindo as 
funções e poderes dos governadores judeus designados pelos persas, principalmente em reação e como um ato de 
cautela frente aos patronos imperiais do Templo após da atribuição de messianidade a Zorobabel, descendente de 
Davi e primeiro governador judeu enviado para o restabelecimento da comunidade. Zorobabel desaparece dos 
textos bíblicos sem maiores explicações, o que parece indicar mesmo problemas com a autoridade imperial 
(TUELL, 1992, pp. 103-120). Mesmo assim, é difícil identificar o cargo do governador sob a autoridade persa e 
a figura importante e central do príncipe em Ezequiel, a despeito das restrições impostas. Por outro lado, ele tem 
privilégios únicos: comer da refeição sagrada no pórtico externo oriental, que devia permanecer fechado (44, 3), 
assistir do limiar da porta do pórtico interno oriental ao oferecimento dos seus sacrifícios (‘Olot e Šlamim; 46, 2) 
etc. Diferentemente do pórtico oriental externo, que estaria sempre fechado, esse pórtico era aberto aos sábados, 
neomênias, e também era especialmente aberto para o príncipe no dia de seu sacrifício voluntário (vv. 1 e 12). O 
povo tinha acesso, no máximo, até a entrada do pórtico, e, lembrando, sempre para o lado de fora (v. 3; cf. cap. 
1, 1.3, p. 68, Nota 177).         
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com degraus (2Rs 16, 14). Esse modelo, portanto, é o que Ezequiel conheceu funcionando no 

Templo de Jerusalém. Também podemos perguntar qual, exatamente, seria a Torá que 

Ezequiel conhecia. Isso porque Ex 20, 26, afinal, não é material sacerdotal. Outra hipótese 

que pode ser levantada é a de que, tanto em Ezequiel como com relação ao altar de Acaz, 

entendia-se que o uso dos calções era o suficiente para que a lei de Ex 20 não fosse infringida. 

Já Esdras, provavelmente possuidor da Torá como a conhecemos ou muito semelhante, faz 

questão de sublinhar que o altar segue as instruções da lei mosaica (Esd 3, 2, o que pode 

significar que era equipado com rampa). O altar do Templo herodiano, segundo Josefo, foi 

construído com uma rampa (Guerra 5.5.6, 222-226).  

Segue, então, o rito de purificação e consagração do altar (43, 18-27). Assim como se 

repete com freqüência em toda a Torá do Templo, fórmulas de discurso profético dão o tom 

para o conjunto de leis120. De modo geral, é mais um aspecto comprobatório a ser somado 

como apoio para a tese de que Ezequiel é apresentado nos capítulos 40-48 como um novo 

Moisés121. O fato de o profeta ser o sacerdote que ministra os ritos de consagração do altar 

seria outro fator a confirmar tal tese. Porém, a insistência nas fórmulas proféticas pode indicar 

exatamente o inverso: a transmissão dos regulamentos feita a Ezequiel, os quais, de modo 

geral, objetivavam exclusivamente atualizar e corrigir erros passados, tinham uma natureza 

diversa daquela que fora feita a Moisés. Não se trataria da doação da lei, mas de torná-la mais 

rígida ou apropriada à nova organização social, através de um profeta122. Quanto a questão de 

Ezequiel presidir a cerimônia de consagração do altar, não podemos esquecer primeiramente o 

caráter visionário da cena. É claro que está ali como uma figura de autoridade, assim como 

                                                        
120 Cf. também Ez 44, 27;45, 9.15. 
121 Block é um exemplo: “Not only does He hold out the prospect of accepting the Israelites’ worship by 

revealing how the altar was to be consecrated; He elevates the stature of Ezekiel in the new constitution to that 

of a latter-Moses. Typically, however, the stoic prophet offers no hint of his response to this promotion” 
(BLOCK, 1998, p. 606). Fechter vai mais além: “By that act, Ezekiel is equated with Moses, who inaugurated 

cultic service in Israel.” (FECHTER, 2004, In: COOK et al, p. 34). E continua “The first time the altar is used, 

it must be Ezekiel-Moses who acts to consecrate the new altar. Ordinary priests do not suffice here. Ezekiel-

Moses is only responsible for the initiation, though; the priests then are to follow in his succession.” (Op. Cit., p. 
35). Dois pontos devem ser considerados aí. Primeiro, Moisés inaugurou o serviço cultual de Israel, mas 
Ezequiel não, assim como não investiu os sacerdotes, que já haviam sido investidos. O segundo ponto é simples: 
Ezequiel nunca inaugurou o culto ou o altar do Segundo Templo, pois se trata de uma visão. Sacerdotes 
“comuns”, com a ajuda de um sumo sacerdote “comum” o fizeram. Não há qualquer tradição bíblica que 
credencie a Ezequiel essa inauguração. Nem mesmo no livro do profeta existe essa pretensão. 
122 Segundo Schwartz: “Ezekiel is a visionary, not a legislator. A prophet’s report of what he says he was 

instructed in a vision is not legislation for the future – indeed, nowhere does the Hebrew Bible acknowledge the 

existence of legislation attributed to anyone but Moses. Rather, it is part and parcel of his condemnation of the 

past and present, of his agony and sorrow at what has taken place, expressed, as prophetic passion so often is, in 

the form of a vision of what should be.” Depois continua: “The mere fact that the prophet is imparting 

something he believes to be the divine word does not make his words תורה (“instructions”) in this sense. Torah 

 is normative: it tells what to do in order to be in accord with existing law and how to do it. Prophecy, even (תורה)

when it is exhortative and corrective, is not. It threatens and promises, cajoles and condemns, but it does not 

instruct.” (SCHWARTZ, B., 2004, In: COOK et al, p. 63 e 67, respectivamente). 
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Moisés estava, mas, diferente deste, Ezequiel é um sacerdote. Não obrigatoriamente está 

acima dos demais sacerdotes, como Moisés, que investiu Aarão e seus filhos, mas somente 

estaria “cumprindo” as ordens de YHWH ao liderar uma cerimônia com o auxílio de outros 

ministrantes (vv. 19.22.24-7)123. Os verbos na conclusão do v. 26, todos ativos e no plural, 

indicam que o rito, na visão de Ezequiel, foi realizado em conjunto124. Outro ponto é que as 

referências à purificação e consagração do altar na cerimônia de inauguração do Tabernáculo 

em P diferem do texto de Ezequiel (cf. Ex 29, 37; 40, 10; Lv 8, 11)125. Não há rito com o óleo 

da unção, por exemplo. Os sacrifícios requeridos também não coincidem exatamente126. Já o 

número de dias para sua efetivação é o mesmo, sete dias. No v. 24, os sacerdotes são 

ordenados a lançar sal sobre as ofertas da ‘Olah. Esse é um costume em prática no Judaísmo 

tardio (cf. Marcos 9, 49), e, durante o I Templo, só há referência a rito com sal relacionado à 

Minchah (Lv 2, 13) e ao incenso (Ex 30, 35), como vimos no cap. 1. A questão mais 

importante aqui, porém, a despeito das diferenças entre as duas cerimônias, é o sentimento de 

que essa purificação e consagração são necessárias, tanto para P quanto para Ezequiel. A 

                                                        
123 Observem-se os verbos no plural nos vv. mencionados.     
124 Durante sete dias, expiarão o altar, purificá-lo-ão e o consagrarão (este último “מלאו ידו”, expressão usada para 
a investidura dos sacerdotes em P, em sua única aparição sendo relacionada a um objeto. Parece um 
desenvolvimento posterior, mais abrangente, de uma expressão mais arcaica específica e exclusiva do ofício 
sacerdotal; cf. Ex 28,41;29, 9.33; Lv 8, 33;16, 32;21,10; Nm 3,3; em fonte não P com relação aos levitas v. Ex 
32, 29 e, em Crônicas, já mais desenvolvida abrangendo, p. ex., a congregação em 2Cr 29, 31). 
125 Assim como há diferença entre as festas e cerimônias descritas em Ez 45, 18-25 e as prescritas na Torá, 
como, p. ex., a Páscoa nos vv. 21-24. Nos vv. 18-20, Ezequiel relata um rito de expiação do santuário bastante 
diferente do complexo rito do Yom Kippur que estudamos no cap. 1. O texto profético pede apenas que, no 
primeiro e no sétimo dia do primeiro mês, o sangue de uma Ḥata’at (um novilho) seja colocado nos batentes do 
pórtico do átrio interno e nos quatro cantos da base do altar. Block, no entanto, tem razão em não identificar esse 
rito com o Yom Kippur ou com um ritual anual de purificação. Antes, tanto a consagração do altar quanto esse 
rito específico de purificação do Templo são únicos, para a expiação definitiva dos pecados passados e a fim de 
inaugurar o novo Templo.   
126 Também não há imposição das mãos dos sacerdotes como em Lv 8, 14. Em Lv, os “futuros” sacerdotes não 
colaboram com Moisés. Não se pode esquecer que a cerimônia descrita em Lv 8 é muito mais completa, 
consagrando santuário, mobília e os próprios sacerdotes para exatamente serem habilitados a trabalhar sobre o 
altar. Existe, na verdade, uma certa simbiose entre altar e sacerdotes que não aparece aqui. Em Ezequiel, os 
sacerdotes já estão investidos.  Como em Lv 8, 17, a parte não sacrificada da Ḥata’at é queimada fora do 

santuário (seguindo as regras da Ḥata’at em Lv 4, 11-12 e 21). E, como em P, em Ezequiel não existe apenas 

esse destino para a parte não oferecida sobre o altar da Ḥata’at, existindo outro, ser comida pelos sacerdotes. Em 

Ez 44, 29 é ordenado que os sacerdotes comam da Ḥata’at, da Minḥah e do ’Ašam.  Em Lv 6, 22 e 23, as duas 

formas estão lado a lado e, segundo o v. 23, a Ḥata’at cujo sangue é levado para dentro do santuário deve ser 
queimada fora do Tabernáculo.  O rito descrito em Ezequiel, no entanto, não prescreve que o sangue seja levado 
para dentro do santuário. Mas, como nota Milgrom, as Ḥata’aot que são queimadas são as que expiam por 
impurezas graves, como é o caso em Lv 4, 11-12.21, realizadas em favor do sumo sacerdote ou pela comunidade 
e o caso de Lv 16, 27, que prescreve o rito do Yom Kippur, em que todas as impurezas acumuladas durante o ano 
são expiadas (cf. MILGROM, 1991, Leviticus, p. 525 e pp. 635-640). Assim, embora o sangue da Ḥata’at em 
Ezequiel seja utilizado apenas sobre o altar, era o ideal de Ezequiel corrigir e purificar das impurezas e abusos 
passados e, conseqüentemente, a Ḥata’at, então, por demais impura, devia ser queimada e não ingerida pelos 
sacerdotes.   
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segurança e confiança da aceitação divina, um dia proclamada por P, volta a prevalecer em 

Ezequiel: “Acabados os dias, – os sete dias de consagração – do oitavo dia em diante, os 

sacerdotes sacrificarão sobre o altar as vossas ‘Olot e os vossos Šlamim e vos aceitarei – 

oráculo do Senhor YHWH” (43, 27).  

Segue-se, então, uma série de regras previstas especificamente para os sacerdotes de 

modo mais ou menos semelhante à do código sacerdotal, como, p. ex.: não raspar os cabelos 

(44, 20; cf. Lv 21, 5), não comer carcaça ou animal dilacerado (v. 31; cf. Lv 22, 8), não beber 

vinho enquanto ministra no átrio interior (v.21; Lv 10, 9), não se aproximar de cadáver127 

(com exceção de parentes em primeiro grau; v.25 e cf. Lv 21, 1-3 e Nm 19) e não casar com 

viúva (a não ser de outro sacerdote) ou divorciada, mas antes com “uma virgem da casa de 

Israel” (v. 22). Lv 21, 7, na verdade, proíbe unicamente os sacerdotes de tomarem por mulher 

prostituta ou mulher divorciada, enquanto 21, 13 e 14 permitem ao sumo sacerdote apenas a 

mulher virgem, sem abrir exceção para viúvas de outros sacerdotes. Portanto, ao mesmo 

tempo em que há um endurecimento na lei relacionada aos sacerdotes, verifica-se um 

relaxamento em relação à mais restrita regra dirigida ao sumo sacerdote no antigo código128. 

Diferentemente do que havia ocorrido no passado, os sacerdotes seriam agora 

diligentes em instruir o povo a distinguir o sagrado do profano, bem como lhe transmitiriam 

seu conhecimento do puro e impuro129 (v. 23). Também santificariam o sábado, como era seu 

                                                        
127 Os vv. 26 e 27, que estabelecem os sete dias de purificação e o sacrifício para o sacerdote que se contamina 
com um morto, parecem pressupor o ritual prescrito em Nm 19, uma vez que não detalha nenhum outro 
procedimento para a purificação. Haran, citado por Block, comparando os códigos sacerdotais com a “Torá do 
Templo” de Ezequiel, conclui que a última é uma “impoverished offshoot of the former.” (HARAN, HUCA 50 
[1979] 63 N. 30. In: BLOCK, 1998, p. 500, Nota 21).  
128 Para Zimmerli: “The prohibition of a priest’s marrying a widow or someone rejected by her husband is 

connected with the conception of the priest’s sphere of holiness, which must not be brought in contact with the 

alien sphere of non-priest. The explicit exception made in the case of a priest’s widow, who has precisely 

already been connected with the priestly sphere, makes that sufficient clear…” (ZIMMERLI, 1983, p. 461). 
Certamente, sacerdotes preferiam casar seus filhos entre as famílias sacerdotais; no entanto, a possibilidade de 
casamento está aberta para toda “a casa de Israel”. O caso da exceção da viúva talvez se relacione também com a 
preocupação a respeito da descendência, pois caso a viúva estivesse grávida ao casar, mesmo sem o saber, o filho 
que tivesse seria invariavelmente de ascendência sacerdotal.   
129 Cf. Ez 22, 26, em que o profeta acusa os sacerdotes de violarem a lei e o sábado e de não fazerem o seu papel 
de instruir sobre o puro e o impuro. Nessa ocasião, também os príncipes de Israel (v. 25), chefes (27), profetas 
(28) e povo da terra (29) são acusados dos mais variados crimes. Lembremos, adicionalmente, que os sacerdotes 
são acusados de negligência na instrução da torá sacerdotal com certa freqüência na literatura profética (cf. Os 4, 
6 e Miq 3, 11). Schwartz explica, porém, que essa instrução não deve ser confundida com o ensino sistemático 
da Torá mosaica, como acabou por desenvolver-se a função educativa do rabi a partir do período do Segundo 
Templo. Em suas palavras: “The priest’s task of  תורה  in the sense of instruction was not an independent 

undertaking, separate from his cultic duties. It was completely ancillary to, and dependent upon, his role as 

cultic practitioner and specialist, and it consisted of informing the worshiper which ritual needed to be 

performed and how to do so, of supervising its proper performance, and of ruling and responding on matters 

requiring expert determinations, as posed by the worshiper or as necessitated by circumstances.” 
(SCHWARTZ, B., 2004, In: COOK p. 68, grifo do autor). Ainda: “Ancient Israelite priesthood was not a 

ministry to the people; it was a ministry on behalf of the people to the deity. It existed in order to facilitate 

worship, which may be defined as the constant offering of tribute to the deity, and to maintain the purity and 
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papel, e julgariam conforme o direito de YHWH (v. 24). Julgar, porém, não aparece entre as 

tarefas sacerdotais em P ou em H, mas apenas em Dt 17, 8-13; 21, 5. Duguid acredita que 

pode ter ocorrido um desenvolvimento natural da especialização dos sacerdotes em certas 

questões legais, levando-os à capacitação para julgar casos, especialmente quando 

demandasse decisão divina130 (DUGUID, 2004, In: COOK et al, p. 45). Curiosamente, em 22, 

26, os sacerdotes não são acusados por falhas nessa área. É difícil saber qual seria exatamente 

o papel do sacerdote como juiz para Ezequiel; afinal, com um povo transformado, haveria 

apenas casos cultuais a julgar ou os sacerdotes realmente teriam um cargo civil? Como as 

questões tratadas em Ez 40-48 são basicamente rituais e teológicas, é mais provável que 

Ezequiel tenha partido da mesma premissa aqui, o que o deixaria em consonância com a torá 

sacerdotal. Schwartz compara as exortações de Malaquias, que então lidava com a realidade 

das falhas graves dos sacerdotes do Segundo Templo (Mal 1, 7-10), com as afirmações 

positivas de Ezequiel sobre a nova postura dos sacerdotes diante de suas responsabilidades no 

futuro Templo: “But while Malachi clearly exhorts the priesthood to live up to these 

standards, Ezekiel does not: he merely states that they will do so, once YHWH has stepped in 

and taken control of things.” (SCHWARTZ, B. In: Op. Cit., p. 67).  

  Um aspecto que sempre chamou a atenção dos pesquisadores é o status privilegiado 

do sacerdote na nova sociedade. E o mais intrigante é o fato de que, segundo todo o livro de 

Ezequiel e, conforme se resume em 22, 23-31, todos os setores sociais seriam culpados diante 

de YHWH. Por que, então, o favoritismo com relação aos sacerdotes? A despeito da questão 

de que os sacerdotes também sofreriam a mesma “reprogramação” e do fato de também serem 

submetidos ao rígido regime imposto a fim de executarem fielmente suas obrigações, os 

sacerdotes são censurados por negligência, mas não por uma falta ou crime ativos. Não 

obstante a censura, eles são elogiados porque “guardaram a guarda
131

 do meu santuário 

quando os filhos de Israel se desviaram de mim; eles aproximar-se-ão de mim para servir-me 

e permanecerão diante de mim para oferecer-me a gordura e o sangue.” (44, 15; cf. também 

v. 16).  

                                                                                                                                                                             
sanctity of the deity’s earthly abode in order to ensure that his presence did not depart. … The idea that priests 

were ‘teachers’ thus anachronistically interprets biblical passages employing the word תורה according to the 

word’s postexilic and postbiblical meaning. When preexilic priests are chastised for not performing their task, 

the point is to castigate them for failing to instruct the people as to the proper performance of their cultic duties, 

thus bringing desecration of the sacred and contamination of the pure – not for failing to teach them the texts 

and traditions of Israel.” (Op. Cit., p. 69)   
130 Parece que o mais próximo que um sacerdote chega do papel de juiz, dentro da torá sacerdotal, é no caso da 
Sotah (v. Nm 6, 11ss), em que, através do ordálio, decifra o caso e confirma a decisão divina. No código 
sacerdotal, todos os casos em que sacerdotes devem decifrar e pronunciar sentença são essencialmente cultuais 
(cf. também o caso da “investigação” dos casos de doenças de pele em Lv 13).   
131 Já vimos o significado dessa expressão no cap. 1, tópico 1.2, p. 53. 
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Esse não é o caso dos levitas, que são acusados de terem se desviado, junto com o 

povo, para práticas idolátricas (44, 10.12). As tarefas às quais estariam obrigados no novo 

Templo constituíam estritamente em montar a guarda nos pórticos, prestar serviços dentro do 

Templo (provavelmente assistindo em todas as suas necessidades básicas, como limpeza, 

carregamento de material etc.), degolar a ‘Olah e o Zevaḥ para o povo, ficando à sua 

disposição “para servi-los” (vv. 11.14), em contraste explícito com o privilégio sacerdotal 

que vimos acima de servir exclusivamente à divindade. O povo também sofre mais uma 

restrição, uma vez que não tem mais o direito de participar do sacrifício através da degola de 

sua oferta. Sua parte limitar-se-ia, então, a levar a vítima ao átrio externo e vê-la ser 

sacrificada de fora do pórtico interno132. No v. 13, YHWH afirma que os levitas não exercerão 

o sacerdócio para aproximar-se de Si ou das coisas santas. Há duas opções de interpretação: 

uma é a de que eles já teriam servido anteriormente e não servirão mais, e a outra é que nunca 

o farão, a despeito de qualquer pretensão. Estranhamente, os sacerdotes em Ezequiel 40-48 

são também denominados “sacerdotes levitas”, como acontece em Dt e nunca em P ou H133. 

Na maior parte das vezes que aparecem no livro de Ezequiel, eles são identificados como 

zadoquitas, presumivelmente a antiga elite do Templo hierosolimita. Com base nesses dados, 

a crítica bíblica desde Welhausen, apesar de não ser unânime, vê aí um conflito exílico134/pós-

exílico que veio a estabelecer os sacerdotes zadoquitas no poder no Segundo Templo, 

                                                        
132 Em 46, 24, o texto diz que são os “servidores do Templo” (= levitas), nas cozinhas do átrio externo, que 
“cozerão o sacrifício de comunhão do povo”. Assim, tudo o que o ofertante tem a fazer, é levar o animal e 
esperar que seja preparado para fazer sua refeição em um dos cômodos, adjacentes ao muro externo, destinados à 
população. Fechter está certo ao observar que todos esses regulamentos servem para distinguir ainda mais a 
esfera do sagrado e do profano e reafirmar a posição dos sacerdotes como mediadores exclusivos entre essas 
duas esferas (FECHTER, 2004, In: COOK et al, p. 33).  
133 Block lembra que esse título vale como identificação de filiação tribal (BLOCK, 1998, 633), aspecto este 
revalorizado por Ezequiel.  
134 Fechter acredita que os sacerdotes do círculo de Ezequiel, organizados ao redor de seu mestre, buscaram 
manter sua diferenciação, rebaixando as demais famílias sacerdotais, as quais denominaram levitas, enquanto 
isolavam-se através de sinais de distinção (cf. FECHTER, 2004, Op. Cit. p. 35-41). Porém, no exílio e sem a 
base real de sua autoridade, ou seja, o próprio Templo, seria difícil esse grupo criar e impor esse status sobre um 
outro grupo, estando ambos na mesma situação. Como bem coloca Schwartz, não havia nenhuma garantia que 
algum dia retornariam, reconstruiriam o Templo ou voltariam a exercer o sacerdócio (SCHWARTZ, B. In: Op. 
Cit., p. 64). Por que um grupo de sacerdotes simplesmente aceitaria qualquer rebaixamento por parte de outro 
grupo sacerdotal na total ausência de mecanismos de poder e autoridade ou de uma instituição que os 
legitimasse? Fechter mesmo menciona que voltaram poucos levitas para Judá depois do exílio (Op. Cit., p. 40). 
Isso significa que eles mesmos identificavam-se como tal e é mais fácil acreditar que essa identificação não 
tenha sido imposta nas condições do exílio, mas já existisse alguma diferenciação anterior. Ademais, os 
babilônios levaram para o exílio principalmente a elite oriunda da capital,  do que podemos inferir que o círculo 
sacerdotal hierosolimita, cuja liderança era zadoquita, era a maioria quando do retorno para a terra. E realmente, 
tornou-se prioritário para Esdras em seu projeto de reconstrução estabelecer as linhagens sacerdotais para 
identificar aqueles que comprovadamente podiam oficiar. Todavia, aqueles que não conseguiram provar sua 
ascendência de modo algum eram “rebaixados” a levitas por esse motivo, mas eram simplesmente 
desqualificados para o exercício de atividades sacerdotais. Por fim, na opinião de Schwartz: “Even the lines that 
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desclassificando os levitas. Fechter bem lembra o relato da revolta de Coré (Nm 16), que o 

autor data do pós-exílio, assim como esse trecho de Ezequiel, secundário a seu ver 

(FECHTER; 2004, In: COOK, pp. 32-3). Porém, nos dois textos a acusação contra os levitas 

não é a mesma: a narrativa de Nm reflete a “pretensão” levita de cultuar YHWH como 

mediadores legitimados, enquanto o profeta condena-os por idolatria. Algumas questões 

devem ser levantadas. Uma é que a diferença entre levitas e sacerdotes parece consumada já 

na volta do exílio e antes da reconstrução do Segundo Templo, como se percebe no livro de 

Esdras e Neemias. Historicamente, há duas levas de sacerdotes que provavelmente tiveram 

dificuldade de ser absorvidos – ou simplesmente não o foram – no serviço do altar do Templo 

de Jerusalém: os sacerdotes do Reino do Norte em 722 e, posteriormente, os sacerdotes dos 

santuários regionais depois da reforma de Josias. O livro de Dt, base para a reforma, previa 

que esses sacerdotes pudessem, se assim o desejassem, servir dentro do Templo como 

sacerdotes plenos (Dt 18, 6-8). Mas será que o foram na prática, ou, se foram, em que 

proporção? A torá sacerdotal, também através da narrativa de Coré, pode muito bem refletir 

tal tensão e Ezequiel, por sua vez, também toma sua posição135. Assim, o profeta, que vivera 

                                                                                                                                                                             
Ezekiel draws between the Zadokites and the Levites in 44:10-27 reflect not his partisan agenda or any actual 

power struggle between rival priestly classes but only the prophet’s theological standpoint.” (Op. Cit., p. 62).      
135 Outro ponto importante é que, em Ezequiel, apenas os zadoquitas são designados sacerdotes, aparentemente 
em detrimento até mesmo de outras famílias aarônidas. Para Tuell: “The most important reason for denying the 

dependence of P’s priesthood upon the portrayal in the Law of the Temple, however, is P’s identification of the 

priestly line with Aaron. No facile identification of Aaronids with the Zadokites is possible. First, it is clear that 

the Zadokite line is a singular entity. However, the Aaronid line is bifurcated, Aaron being succeeded by his two 

sons Eleazar and Ithamar. Why would P, if it is indeed dependent upon the Law of the Temple, introduce a 

second son, since Zadok obviously can be the descendant of only one of these?... Second, it is evident that the 

Zadokite priesthood is limited in geographic range: always and everywhere, the house of Zadok is the priestly 

house of Jerusalem. Not so the Aaronid line, which in Joshua 21:9-19 is associated with the villages and 

pasturage of greater Judah.” (TUELL, 1992, pp. 141-42). Não poderia, portanto, haver qualquer possibilidade 
de expansão e inclusão de grupos sacerdotais a partir de Ezequiel. Block parece correto ao afirmar: “After 

centuries of Zadokite service, the reaffirmation of their status is to be expected. Nonetheless, while the role of the 

Levites is refined, the essential traditum of Moses also remains normative for them in the new order.” (BLOCK, 
1998, p. 637). Em Ez 40, aqueles que “guardam o serviço do Templo” são identificados como sacerdotes (v. 45; 
os quais têm sua câmara separada, na parte Sul do átrio interno), mas são diferenciados daqueles sacerdotes que 
“guardam o serviço do altar” (os quais permanecem na câmara do lado Norte; v. 46). Esses são identificados 
como zadoquitas, contudo os primeiros não são denominados levitas. É teoria comum que os trechos de Ez 40 e 
44 refletem dois momentos históricos distintos, um primeiro, em que os levitas ainda seriam reconhecidamente 
sacerdotes, e um segundo, em que o conflito e a proeminência do grupo zadoquita levaram ao rebaixamento do 
status dos demais grupos, que, a partir de então, seriam denominados apenas levitas (segundo essa teoria, P e H, 
sendo pós exílicos, refletiriam esse último estágio com os levitas já subalternos). Tuell, porém, é um dos que, 
como vimos, defende a unidade da “Torá do Templo”. Considerando que nas narrativas sacerdotais “mosaicas” 
havia duas classes de sacerdotes, temos: aqueles que descendiam de Eleazar, que tinham autorização de lidar 
com o mobiliário do Santo (Nm 4. 16), e aqueles que descendiam de Ithamar, que supervisionavam os levitas 
(Ex 38, 21; Nm 4, 28.33). Observou-se, no entanto, que há uma – talvez aparente - sobreposição entre uma das 
funções dos levitas e desses que supostamente seriam sacerdotes ithamaritas (o que é denominado “guardar a 
guarda do Templo”; Ez 40, 45, para sacerdotes e 44, 14, para levitas). Porém, não é necessariamente uma 
sobreposição de funções, pois isso pode significar a responsabilidade da guarda do complexo do Templo até a 
área do átrio externo para os levitas e, para os sacerdotes, compreender a guarda do átrio interno e do santuário 
(cf. as diferenças em Nm 18, 5 e 1, 53; 3, 7). Para Tuell, as duas classes sacerdotais mencionadas explicariam a 
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em Jerusalém quando muitos dos efeitos da reforma ainda eram sentidos, considerou os 

levitas historicamente culpados136, assim como o povo, de não terem sido suficientemente 

fiéis a YHWH. E, supostamente, tendo servido o povo em suas práticas pagãs, continuariam a 

fazê-lo, perpetuamente, no novo Templo, mas, agora, em devoção total ao Deus de Israel e 

sem pretensões ao serviço do altar (vv.11-12). Muitos deles, já servindo “subalternamente” no 

Primeiro Templo, podem ter sido considerados também responsáveis pelos abusos de acesso e 

aproximação ilegítima relatados no cap. 8137. Essa conclusão pode ser corroborada através da 

denúncia imediatamente anterior, dirigida à Casa de Israel, da introdução de estrangeiros para 

a guarda do santuário “em vosso lugar” (vv. 6-8)138. Contudo, a maior evidência de que 

                                                                                                                                                                             
distinção feita em Ez 40: uma classe de sacerdotes, a zadoquita, cuidaria do altar e do sacrifício, e uma segunda 
classe cuidaria do Templo e de sua proteção (TUELL, p. 32 N. 34; 134; 137; além de Tuell, cf. 2004, COOK et 
al, p. 13; Cook e Patton sugerem que as narrativas sobre a proeminência de Eleazar e, posteriormente, Finéias, 
sejam de origem H, enquanto P não distinguiria entre os sacerdotes aarônidas, dando a ambos os “irmãos” 
direitos iguais – v. Lv 10, 12ss). No entanto, não há mais nenhuma outra menção a uma segunda classe de 
sacerdotes em Ezequiel e as ofertas são obrigatoriamente comidas por aqueles que “se aproximam de YHWH” 
(42, 13). Seria difícil imaginar que um grupo sacerdotal não tivesse direito a parte das coisas santas, a não ser 
que “os sacerdotes que se aproximam de YHWH” não sejam apenas aqueles que sacrificam. Uma vantagem 
dessa teoria é exatamente considerar uma verdade histórica, uma vez que existiam sacerdotes que não eram 
zadoquitas. Apesar de que, historicamente, a única diferença prática entre esses grupos parece ter sido a 
prerrogativa zadoquita ao sumo sacerdócio, perdida no tempo de Antíoco Epifanes. Essa teoria também leva em 
conta que existiam outras tarefas para um sacerdote dentro do Templo, além do sacrifício. Block, por sua vez, 
acredita que não há distinção alguma entre grupos, pois, em Nm 18, 5, guardar o santuário e o altar são 
igualmente tarefas sacerdotais, estando em paralelo com Ez 40, 45-6. Assim, a identificação com os zadoquitas 
valeria para ambos, servidores do altar e do Templo. Aos levitas, caberia guardar a área externa, não sendo 
nenhuma vez, portanto, denominados sacerdotes por Ezequiel (BLOCK, 1998, p. 566-67). Entretanto, a despeito 
de uma explicação gramatical empreendida pelo autor com intuito de provar sua tese, o texto hebraico de Ez 40, 
45-46 não parece dar margem para essa interpretação. Ao contrário, aparentemente visa demarcar as diferentes 
funções das câmaras Sul e Norte, destinando-as a grupos distintos. A identificação dos zadoquitas com aqueles 
que guardam o altar também parece certa, já que são definidos como aqueles que servem a divindade. 
Poderíamos pensar numa terceira hipótese. Diferiria da hipótese clássica de que os sacerdotes de 40, 45 seriam 
levitas apenas por não necessitar inferir que haveria dois momentos históricos para explicar as supostas 
diferenças entre os caps. 40 e 44. Isso porque 44, 13 diz que os levitas estariam proibidos de aproximar-se da 
divindade a fim de exercer o sacerdócio “para YHWH” (lit. “para mim”), o que provavelmente significa que não 
ofereceriam sacrifícios, coincidindo então com 40, 45. Nessa perspectiva, 44, 11.14 confirmaria 40, 45, 
especificando as tarefas desses que “guardam o Templo”. O ponto fraco dessa teoria seria a dificuldade de 
explicar por quê 40, 45 não identifica esses sacerdotes que guardam o Templo com os levitas e por quê, em todos 
os lugares em que se menciona os levitas, eles nunca são designados sacerdotes. Por fim, nenhuma teoria parece, 
na realidade, explicar satisfatoriamente todas as questões levantadas.      
136 Para Ezequiel, poderiam ter sido infiéis fora do Templo, nos santuários regionais, e dentro do Templo, por 
não o terem guardado dos abusos denunciados pelo profeta. 
137 V. na pág. 131 acima o comentário de Patton e Nm 18, 22-3. 
138 Cf. a guarda estrangeira a serviço do rei, também dentro do Templo, em 2Rs 11, 4-8. Tuell defende que a 
acusação é contra os levitas. É difícil fazer tal afirmativa, já que os levitas aparecem apenas no v. 10. Toda a 
acusação é feita em 2ª pessoa do plural, enquanto os levitas são tratados em 3ª pessoa. Sua responsabilidade, 
porém, pode ser inferida: “...porque os levitas se afastaram de mim quando Israel desviou-se...”. O autor 
também sugere que esses estrangeiros teriam servido no altar, o que, de modo algum, pode ser lido no Hebraico: 
“Fostes longe demais com vossas abominações, casa de Israel, quando introduzistes estrangeiros, incircuncisos 

de coração e incircuncisos de corpo, para estar no meu santuário e profanar a minha casa, quando oferecíeis o 

meu alimento, gordura e sangue, e violastes a minha aliança com todas as vossas abominações, mas (antes) não 

guardaste a guarda de meu santuário e os colocastes para guardar a guarda de meu santuário em vosso lugar” 
(6b-9). Finalmente, Tuell chega à conclusão que esses estrangeiros seriam os próprios levitas que não haviam 
sido deportados e que teriam liderado o culto sacrifical enquanto os zadoquitas estavam no exílio (cf. TUELL, 
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Ezequiel 40-48 não reflete qualquer conflito entre levitas e zadoquitas durante o pós-exílio é 

que esse quadro não condiz com as circunstâncias do Segundo Templo: os zadoquitas 

mantiveram o sumo sacerdócio e a proeminência, mas, de modo algum, tinham a 

exclusividade sobre o sacerdócio judaico; os levitas não serviam ao povo degolando as 

vítimas porque, como no Primeiro Templo, essa continuou sendo a parte do ofertante durante 

o Segundo Templo (Josefo, Ant. III, 9, 1; M. Zevahim 3, 1; Kelim 1, 8; Mid Sifra 4), e, 

finalmente, embora com acesso restrito, qualquer estrangeiro podia entrar no complexo do 

Templo, desde que obedecendo o limite do átrio externo, o “átrio dos gentios”139. Por 

conseguinte, pode-se concluir com Duguid: “Shortly thereafter, work on the foundations of 

the temple itself was begun. This work was supervised by the Levites and inaugurated with a 

praise service, led by priestly trumpets and Levitical praise in music and song, just as had 

been the practice prior to the exile (Ezra 3:10).” (DUGUID, 2004, In: COOK et al, p. 49)              

A radical hierarquização social de Ezequiel é bastante evidente. Também na divisão da 

terra ela prevalece, como acontecia no acampamento sacerdotal de Números (cf. cap. 48). Os 

filhos das concubinas de Jacó são alocados nas extremidades do território, isto é, nos pontos 

mais distantes do Templo. Benjamin e Judá, respectivamente, fariam fronteira Sul e Norte 

com a “תרומה” “terumah”140, a área sagrada, o que reverteria sua localização histórica. A parte 

Leste e Oeste dessa área, como vimos, pertenceria ao príncipe. Ao Sul, Benjamin faria 

fronteira com a cidade santa. Mais para o Norte, o território dos levitas e, enfim, o dos 

sacerdotes com o Templo em seu meio141. É fácil inferir, desta forma, por quê Judá, desse 

momento em diante, tornar-se-ia uma tribo “nortista”, agora vizinha à área mais sagrada. É, 

portanto, clara a gradação de santidade e a condição de certos territórios - o do príncipe, dos 

levitas, dos sacerdotes e o de Judá - como zonas de proteção ao redor do Templo142. A cidade 

sagrada, por sua vez, não se chamará Jerusalém, mas “YHWH está lá” (v.45), a despeito de 

                                                                                                                                                                             
1992, pp. 149-51). Não há qualquer base, no entanto, para tal identificação. Ao contrário, parece claro que a 
presença de estrangeiros em estado de impureza – não circuncidados - contaminava os sacrifícios oferecidos 
pelos israelitas, tornando-os ineficazes (contra TUELL, pp. 149-51). Dentro de qualquer diatribe que se poderia 
levantar contra supostas faltas dos levitas, é pouco provável que uma delas fosse a de denominá-los como 
incircuncisos.      
139 Questão que, não obstante, continuou problemática (cf. SCHMIDT, 1998, pp. 85-98) 
140 “Contribuição” dos israelitas, que, assim, devolvem parte da dádiva da terra conferida por YHWH. 
141 Tanto a Torá quanto Ezequiel demandam que os sacerdotes não tenham propriedade. Na Torá, são 
determinadas cidades para a habitação de sacerdotes e levitas. Em Ezequiel, YHWH lhes concede uma “נחלה” 
“naḥalah”, uma herança, que pode ser definida como uma terra de uso-fruto. As terras levitas têm um status 

diverso das sacerdotais, configurando-se “אחזה” “aḥuzah”, ou seja, propriedade.  
142 Basta lembrar que esse mesmo mecanismo funcionava no acampamento do deserto, com as famílias levíticas 
e sacerdotais com suas tendas circundando o Tabernáculo. 
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Ezequiel designá-la “חל” “ḥol”, “profana” 143 (v. 15). Isso porque o Templo agora tem área 

própria e não constitui mais uma “capela real” e o príncipe, que também não pode mais ser 

identificado como rei de Judá, não habita mais lá e tampouco a cidade é capital vinculada a 

uma das tribos144. Antes, a cidade é habitada por trabalhadores oriundos de todas as tribos145, 

conforme ordem divina (v.19). Seus 12 portões são denominados pelo nome das tribos de 

Israel, abrigando a todos146. Os estrangeiros que decidissem habitar no meio de Israel “e que 

gerarem filho no meio de vós”, pela primeira vez, terão direito a terras e deverão ser 

considerados concidadãos (47, 22-23)147. Assim, “In this way, all of Israel was integrated 

into a hierarquical, cultic order through which irradiated, in different degrees of intensity, the 

effulgence of the divine presence in the sanctuary.” (BLENKINSOPP, 1990, p. 203).   

Ao profeta é ordenado apresentar e escrever aos seus compatriotas todas as mudanças 

e ajustamentos, saídas e entradas, medidas e regras que deviam ser guardados e postos em 

prática (43, e 44, 5), a fim de evitar qualquer aproximação indevida e ilegítima do Santo, 

colocando novamente a nação em perigo. O esplendor e grandiosidade do Templo em seu 

desenho arquitetônico extraordinário, as rígidas leis para o funcionamento do Templo e a 

manutenção de sua santidade e, principalmente, a presença de YHWH em seu meio fariam 

que o povo fosse consciente de sua culpa e provocariam o sentimento de vergonha pelo seu 

                                                        
143 Melhor entender como “pública”, para os cidadãos, e não para o Templo ou para seus servidores. Para Tuell, 
a cidade perde em status: “..., the mountain of YHWH’s dwelling is deliberately disassociated from Jerusalem. 

Not only is the city described in Ezek 48:30-35 not located on the mountain, so that the temple is not located 

within the city, but the city is not even called Jerusalem!... Although the ideal city of Ezekiel’s vision is 

optimistically renamed “YHWH is there”…, it is clear that YHWH’s presence is no longer identified 

unambiguously with the city. The true temple, and the true cosmic mountain on which it stands, are no longer 

linked to the city. YHWH doesn’t live there anymore.” (TUELL, 2000, In: ODELL et al, pp. 103-4). 
144 A intenção de Davi era exatamente esta ao conquistar Jerusalém. Ela era uma cidade neutra – até então 
jebusita e não vinculada a nenhuma tribo – e nos limites entre as regiões Norte e Sul. Com a divisão dos dois 
reinos – Judá e Israel – a cidade seria invariavelmente identificada à monarquia sulista. 
145 Cf. medida semelhante adotada por Neemias a fim de repovoar a cidade de Jerusalém (Nee 11). 
146 A fragilidade da muralha, com 12 portões, contrasta com o muro desproporcionalmente fortificado do 
Templo, confirmando que os temores de Ezequiel referem-se a contaminações rituais e não a exércitos inimigos. 
Nas palavras de Block: “Normally walls are designed to restrict access, to keep unwanted people out, but the 

multiplicity of gates and the idyllic nature of the present vision suggest the opposite function.” (BLOCK, 1998, 
p. 736). Mais uma prova de que, para Ezequiel, o exército babilônico prevaleceu apenas porque YHWH havia já 
abandonado Seu Templo. Ezequiel, portanto, está em consonância com outros profetas, que advertiam que Israel 
devia apenas fiar-se em seu Deus e não em demonstrações de poder humanas, fossem armamentos, muros ou 
cavalos. 
147 Não existe contradição ou conexão aqui com Ez 44, 9, que proíbe a entrada de “estrangeiros” no Templo. Os 
estrangeiros do cap. 47 são denominados “גר” “ger”, ou estrangeiros residentes, como na Torá sacerdotal. O 
estrangeiro do cap. 44 é chamado de “בן נכר”. Mas essa não é a principal diferença, pois são descritos como 
estrangeiros de “corpo” e “coração” incircuncisos. Pelo que estudamos do Templo de Ezequiel, a entrada de 
pessoas em estado de impureza seria realmente impossível, mas não deve ser o caso do “ger”, que, afinal, deve 
ser reconhecido como cidadão. No caso de Is 56, 3-8, o termo usado é “בן נכר”, mas, como Ezequiel, também se 
refere a estrangeiros que se decidem por seguir fielmente as leis de YHWH. Ainda assim, podemos perceber uma 
abertura maior em Isaías, uma vez que, para esse profeta, ser cidadão vivendo na terra não é requisito para 
cultuar a Deus no Templo.     



155 
 

passado de práticas “abomináveis” (43, 10-11)148. Nas palavras de Zimmerli: “The basis of 

correct obedience is correct differentiation and separation. ... The priestly-prophetic duty 

consisting in urging that he who is unaware of the holy one cannot serve him. It is at this 

frontier that he is aware of being stationed as guardian” (ZIMMERLI, 1983, p. 421). A visão 

de 40-48, portanto, é uma resposta à visão de 8-11, não apenas corrigindo abusos e 

procurando impossibilitar idolatria ou pecados de aproximação ilegítima do santo, mas 

também trazendo uma proposta nova diante da inadequação do “מקדש מעט” “Templo em 

pequena medida”, imposto pela situação do exílio149. YHWH poderia, então, finalmente 

declarar que agora viveria150 no meio de Seu povo, reinando em Sua morada escolhida para 

sempre. E é do Templo que corre o rio que cura e que gera vida, levando a graça e a 

prosperidade prometidas (cap. 47), mais uma vez confirmando a fidelidade de YHWH à 

aliança e aos seus estatutos, conforme o que estabelece Lv 26.  

Por último, devemos fazer uma breve análise do vocabulário utilizado, que também 

mostra os sinais do seu tempo, sendo muito mais próximo do Hebraico observado em textos 

pós-exílicos, além de ter sofrido clara influência aramaica151, o que não é perceptível na 

                                                        
148 Para Schwartz, o estado permanente de vergonha diante de YHWH e seu Templo é uma prova de que, na 
verdade, também a reconstrução da sociedade, nos moldes apresentados por Ezequiel, é parte do castigo divino. 
Isso esclareceria por quê profecias de restauração estariam entre outras de destruição. Não seriam inserções 
descontextualizadas. Antes, exporiam o plano de YHWH em sua totalidade. Não se pode esquecer, p. ex., Ez 20, 
42-3: “E sabereis que eu sou YHWH quando vos trouxer para a terra de Israel, para a terra que levantei a 

minha mão (em juramento) dá-la a vossos pais. E lembrar-vos-eis ali de vosso procedimento e de todas as 

vossas ações com as quais vos contaminastes e sentireis desgosto de vós mesmos por todas as maldades que 

cometestes.” (cf. também 6, 9-10). Também o rolo que Deus faz Ezequiel ingerir estava preenchido na frente e 
no verso, sem espaço a não ser para lamentos e desolação (2, 10). Mesmo que Ezequiel tivesse inicialmente 
alguma esperança de fazê-los reconhecer seus erros e arrependerem-se, é Deus mesmo quem o avisa que o povo 
não o escutará (2, 3-7;3, 7; talvez toda a primeira visão dos caps. 1-3 seja uma projeção retroativa do profeta 
frente a seu ministério): “The prophet’s task is only to announce the inevitable ... so that the survivors ‘may 

know that there was a prophet among them’ (2:5) and thereby apprehend retroactively that the destruction was 

not an accident of history but divine retribution.” (SCHWARTZ, B., 2000, In: ODELL et al, p. 43; para toda a 
argumentação do autor v. pp. 43-67).  Na opinião de Block: “The intended effect of the vision on the people is 

striking: so that they may be humiliated. … The spiritual map of holiness puts them in their place: they are 

sinners visited by God, and invited to his presence by grace alone. Even in the new order, they do not earn the 

right to divine favor. Yahweh returns on his own initiative and for his own purposes.” (BLOCK, 1998, 589). 
Schwartz e Block, no entanto, não concordam completamente, uma vez que, para o último, a vergonha provém 
do sentimento de desmerecimento frente à salvação gratuita (Op. Cit., 632; cf. a teoria de Lapsley sobre o papel 
positivo da vergonha em Ezequiel. LAPSLEY, 2000, In: ODELL, pp. 143-73). Uma vez tudo restabelecido, 
Templo e sociedade, a disposição social e cultual imposta por Deus não configuraria mais um castigo, mas um 
retorno, inclusive dos levitas, para a honra de suas antigas responsabilidades. Contudo, o texto de Ezequiel não 
parece estar em nenhum momento honrando os levitas, os israelitas ou o príncipe através de suas estipulações e 
restrições. Por outro lado, e talvez adicionalmente, regozijar-se diante de Deus é parte das leis cultuais de H (cf. 
Lv 23, 40). Ezequiel provavelmente levava em conta esse aspecto quando pregava aqui sobre a fiel observância 
das leis de Deus no novo Templo. Afinal, Deus daria um coração de “carne”, em outras palavras, sensível, a Seu 
povo, a fim de que sentissem profundamente todos esses sentimentos: vergonha, gratidão, temor, alegria...    
149 Ez 11, 16. Cf. também acima pp. 136-7. 
 ”משכן“ :no texto de Ezequiel, da mesma raiz da palavra em P para a morada divina no deserto ”שכן“ 150
“Tabernáculo” (Ez 43, 9). 
151 Por exemplo, “בנין” “binyan” “edifício, construção”. 
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linguagem dos códigos sacerdotais. Uma expressão cara e comum às fontes P e H, como “ ריח

 odor agradável”, relativa à aceitação divina dos sacrifícios que sobem ao céu como“ ,”ניחוח

“odor agradável a YHWH” (cf. apenas no primeiro capítulo de Lv os vv. 9, 13 e 17), não 

aparece nos capítulos 40-48 que tratam dos sacrifícios a serem realizados no novo Templo. A 

expressão, porém, já aparece como metáfora em discurso divino sobre a aceitação divina do 

povo no tempo futuro de sua remissão (20, 41). Seu tom, talvez por demais antropomórfico, 

pode, de certa forma, ter-se tornado ofensivo aos javistas mais puristas, e Ezequiel mesmo, a 

utiliza mais comumente para descrever cultos politeístas (6, 13; 16, 17-19; 20, 28)152. O termo 

 ,para “comunidade”, comum para P e H, desaparece do Hebraico bíblico pós-exílico ”עדה“

sendo substituído por “קהל” de Dt em diante153. Nos capítulos 40-48, Ezequiel utiliza 

basicamente o termo “עם” ao referir-se ao povo. O “נשיא”, o chefe de tribo da narrativa 

sacerdotal da Torá, desaparece no restante da Bíblia, sendo “ressuscitado” por Ezequiel ao 

renomear a função monárquica no período do novo Templo. Como o “נשיא” de P e H, o de 

Ezequiel tem mais encargos cultuais e é secundário em relação às figuras sacerdotais154. 

Assim, pode-se concluir que, diferentemente do que defende a escola de Wellhausen, os 

códigos sacerdotais da Torá não são mais tardios que o livro de Ezequiel, e o vocabulário em 

processo de mudança é mais uma prova disso. Segundo Block, “Linguistic and conceptual 

considerations point to the chronological priority of P over Ezekiel, and the separation of the 

priests from the Levites as an Ezekelian innovation can no longer be maintained.” (BLOCK, 

1998, p. 635).  

O pensamento, a crença e o próprio formato de parte do livro têm nas tradições 

sacerdotais pré-exílicas, como se apresentam veiculadas nos livros mosaicos, seu fundamento 

mais evidente, radicalizando-os a partir da experiência traumática da própria perda do Templo 

e do exílio. Clements conclui: “That Israel was compelled to survive temporarily with no 

proper sanctuary was not because a sanctuary was not necessary but, rather, because of 

Israel’s past sins of idolatry.” (CLEMENTS, 1990, p. 177). Sabemos que essa idéia também 

se fundamenta nos códigos da Torá. Porém, não é a única menção importante na afirmativa de 

Clements. A perda do Templo é vista por Ezequiel como temporária. Não haveria Israel sem 

sua reconstrução, que materializava o restabelecimento da relação com seu Deus. Não é por 

acaso que a reorganização social da nação acontece depois da conclusão da visão do Templo e 

                                                        
152 Cf. tópico 1.3, p. 72 Nota 193. 
153 Cf. no tópico 1.3, pp. 87-8, Nota 255.  
154 Para outros exemplos de expressões que entraram em desuso ou mudaram seu significado entre o período de 
escrita das fontes sacerdotais da Torá e Ezequiel cf., Milgrom, Leviticus, pp. 3-9. Voltaremos a tratar do 
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da entrada da Glória de YHWH, no cap. 48. Clements continua: “Another feature of Ezekiel’s 

renewal program is worthy of close examination. This concerns the extent to which it presents 

a shortened and summarized program for the new Israel that mirrors in its main outlines the 

original constitution for Israel given through Moses (Exodus- Deuteronomy).” (Op. Cit., p. 

180). Para o profeta-sacerdote, o Templo e a presença divina nele são pré-requisitos para o 

estabelecimento de seu projeto para o povo na terra.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
vocabulário usado em Ezequiel 40-48 conforme estudarmos o Rolo do Templo e formos encontrando paralelos 
entre as fontes.  
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     Capítulo III – Sectarismo Judaico e a nova aliança em Qumran 

 

3.1) Introdução 

 

Para alguns especialistas em Segundo Templo tardio, como é o caso de Michael Stone, 

houve uma mudança mais radical na religião de Israel a partir do II século do que aquela que 

teria ocorrido entre o pré-exílio e o período da Restauração, até mais ou menos 200 a.C. 

(STONE, 1980, p. 25). Talvez se possa alegar certo exagero nessa afirmação, afinal, naqueles 

anos, Judá vira desaparecer a monarquia davídica, a sua independência política, o movimento 

profético, além de ter-se visto obrigado a lidar com traumas do exílio e de conflitos sociais 

diversos. A literatura dessa época até metade do segundo século a.C., porém, não demonstra o 

avanço de idéias sectárias, apesar de ser bastante evidente o surgimento de círculos que, de 

certo modo, desviavam-se do que poderia ser denominado como “literatura hebraica 

clássica”1. Entre as obras produzidas nesse período temos, p. ex., as primeiras obras proto-

apocalípticas das tradições de Henoc2. Contudo, principalmente através da análise do 

conteúdo desses primeiros apocalipses, não é perceptível nenhum sinal claro de sectarismo3, 

mas apenas a evidência de que grupos, provavelmente influenciados pela avançada 

astronomia babilônica, dedicavam-se a seu estudo e o que disso podiam derivar em termos 

religiosos4. Assim, a crise do primeiro confronto entre grupos distintos no período da 

                                                        
1 Otzen enfatiza a distância entre o Pentateuco e as obras apocalípticas: “...o judaísmo tardio normalmente 

possuía uma compreensão restrita da revelação; ele a limitava ao Pentateuco. Como se poderia conciliar isso 

com as revelações dos livros apocalípticos? Acima de tudo, eles vão além do que está revelado no Pentateuco, e 

mesmo com a melhor das intenções... as revelações da apocalíptica não podiam ser consideradas interpretações 

ou derivações do material do Pentateuco.” (OTZEN, p. 208). 
2 Por exemplo, a primeira e a terceira partes do livro de Henoc – Livro dos Vigilantes e o Livro Astronômico – 
devem ser datadas, baseando-se nas descobertas de Qumran, por volta do final do terceiro ou segundo séculos. 
Todavia, não são originais, mas cópias. Sendo assim, poder-se-ia supor uma data anterior ao final do terceiro 
século, no mais tardar (segundo STONE, 1980, p. 31; cf. também SILVA, 2004, Clarisse, p. 213 e nota 15). 
3 Smith aponta para Henoc 83-90 como o primeiro texto a indicar a existência de um grupo sectário. Traçando a 
história narrada na BH até a reconstrução do Templo, o autor de Henoc condena o Segundo Templo por ter sido 
construído por cegos, e, por isso, seria impuro desde o princípio (89, 73s). Mais tarde, vai anunciar o 
aparecimento dos “cordeiros com chifres”, referindo-se aos macabeus (90, 13; SMITH, 1961, pp. 358-9). 
Portanto, esse texto, denominado “Livro dos Sonhos”, é bastante próximo à revolta, posterior àqueles que 
definimos como “proto-apocalípticos”. 
4 Otzen acredita que esses círculos teriam uma forte influência sacerdotal. “E quem eram os astrônomos na 

sociedade judaica? Os sacerdotes, é claro; seu interesse pela astronomia se dava pela necessidade de cálculos 

acurados das seqüências anuais para garantir a exatidão do calendário e das datas das festas religiosas anuais. 

O material astronômico, as especulações numerológicas e a divisão periódica do tempo, características da 

literatura apocalíptica, revelam claramente ser uma literatura erudita.” (OTZEN, p. 287; v., também pp. 234 e 
288). A partir da análise literária das obras, poder-se-ia inferir, na verdade, a existência de grupos bastante 
heterogêneos por trás de sua produção (com relação à nossa idéia sobre o movimento apocalíptico, v. SILVA, 
Clarisse, pp. 212-220). Mas realmente, o interesse por calendários provavelmente sugere um envolvimento 
sacerdotal intenso. Qumran pode ser um argumento de peso em favor dessa hipótese, enquanto, por outro lado, é 
sabido que o partido saduceu não herdou nada da visão apocalíptica do mundo. Outra provável influência 
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Restauração fez aparecer no pensamento judaico as primeiras idéias que caracterizam o 

sectarismo. Elas eram, porém, embrionárias e não se desenvolveriam plenamente até o 

segundo século. Outra crise, no entanto, faria eclodir o que provavelmente já estava latente há 

algum tempo: a perseguição religiosa perpetrada pelo monarca selêucida Antíoco Epifanes, 

conhecida como “crise antioquena”, levaria à radicalização de vários grupos e ao conflito 

interno, de modo especial entre helenistas e tradicionalistas. Os acontecimentos futuros 

comprovarão a tese de que os conflitos internos entre esses grupos foram muito mais intensos, 

complexos e dolorosos do que com o inimigo externo5.   

Quando chegamos ao segundo século, algumas evidências da existência de grupos 

mais ou menos definidos começam a despontar. A despeito de o(s) grupo(s) dos hasidim 

chegar a nosso conhecimento unicamente através de sua relação com a Revolta Macabaica, 

Stone está certo ao alegar que o grupo é anterior à sua deflagração: “At the start of the 

Maccabean uprising, these groups observed the Sabath with such a rigor that they allowed 

themselves to be killed rather than desecrate it by taking up arms to oppose their enemies. 

Groups which developed the sort of approach that made this action seem necessary cannot 

have arisen spontaneously. … One matter that has been intimately tied to the Maccabean 

revolt and particularly to the Hasideans is the origin of apocalyptic literature.”
6 (STONE, 

                                                                                                                                                                             
sacerdotal no livro de Henoc evidencia-se nas visões do Templo Celeste com sua mobília, sendo que a “viagem 
de Ezequiel” até a Jerusalém ideal é seu precedente profético. Analisando outro apocalipse, o Testamento de 
Levi, Otzen faz suas observações: “Aqui estamos claramente diante das tradições especificamente sacerdotais, 

uma vez que a penetração nos mistérios do céu é pressuposto como privilégio sacerdotal. Isso está de acordo 

com o fato de que o sétimo céu no Testamento de Levi é descrito como um templo, ...” (OTZEN, pp. 234-5). No 
último parágrafo de seu livro, Otzen conclui: “Estamos acostumados a supor que o poder do sacerdócio foi 

quebrado com a destruição do templo em 70 d.C.... Mas ainda há algo que não foi bem examinado. Se é correto 

que os círculos sacerdotais estavam subjacentes à escola de pensamento apocalíptica, então a influência do 

sacerdócio sobre as elucidações foi muito maior do que se imagina. Os grupos que romperam com o judaísmo, 

ou seja, a comunidade de Qumrã (!?) e a igreja primitiva, viviam no universo da apocalíptica.” (OTZEN, p. 
288; v. em SCHMIDT, Francis, a teoria de que o fenômeno que ele denomina “Pensamento do Templo” foi o 
responsável pela sobrevivência do Judaísmo até a atualidade). Enquanto é completamente questionável a 
afirmação de Otzen sobre a ruptura de Qumran com o judaísmo, é interessante pensar no alcance do movimento 
apocalíptico que, segundo o autor, teria sua origem no sacerdócio judaico. 
5 Para nossa pesquisa sobre a questão e o período, v. SILVA, Clarisse, 2004, pp. 127-134. 
6 Diferentemente do que tratamos acima como obras proto-apocalípticas, Stone aqui se refere à apocalíptica 
clássica, que tem o livro de Daniel como seu maior modelo. Fica evidente pelo estudo de suas variadas obras que 
o movimento apocalíptico não era formado por um grupo homogêneo, uma vez que temos um livro como o de 
Daniel, anti-militarista ao lado da tradição de Henoc, muito mais engajada (cf. nosso estudo sobre o tema em 
SILVA, Clarisse, 2004, p. 213 Nota 16). É interessante notar que havia um potencial revolucionário – e perigoso, 
em certo sentido – nos apocalipses, uma vez que as expectativas messiânicas e escatológicas foram o mais 
potente motor da rebelião contra Roma. A futura escolha rabínica de basear suas interpretações apenas nos livros 
da Torá, e não nos profetas, bem como a aceitação no Canon de um único apocalipse, o livro de Daniel – 
exatamente aquele que se colocava contra qualquer intervenção humana no processo histórico da salvação – é 
um sinal da preocupação pela sobrevivência do Judaísmo e de sua comunidade. Dali em diante, a instrução era 
que as metas e acontecimentos apocalípticos concerniam a Deus somente e se desencadeariam em um 
desconhecido, mas esperado, futuro. Enquanto isso, o papel da comunidade judaica era procurar viver suas vidas 
normalmente, estudando e observando a Torá. Neusner tem um importante estudo sobre o tema, desenvolvendo 
principalmente a sua teoria da negação rabínica da história em favor do mundo das Escrituras (v. NEUSNER, pp. 
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1980, p. 29). Stone tenta esboçar a complexidade deste período conturbado enumerando 

alguns dos diversos grupos que podem ter coexistido com mais, ou menos, tolerância entre si 

(cf. seu estudo em STONE, pp. 71-86, descontando os grupos da diáspora que são tratados em 

um capítulo separado)7. Tendo a Torá já certamente atingido a posição central como principal 

texto autoritativo do Judaísmo8, a exigência deuteronômica para que YHWH fosse cultuado 

exclusivamente no “local escolhido”, entendido como sendo Jerusalém, devia ser reconhecida 

por todos os judeus. Entretanto, mesmo com relação a este ponto, que poderia ser 

possivelmente considerado uma unanimidade com bases claras na Torá, Stone lista algumas 

dissensões. Recorda, assim, do grupo que deve ter seguido Onias IV9, o herdeiro legítimo do 

sumo sacerdócio judaico, para Leontópolis, no Egito, onde ergueu seu templo a YHWH. 

Também cita templos dedicados a YHWH em Elefantina, monte Garizim e Shechem 

(samaritanos), além de um provável templo na Transjordânia, construído pelos tobíadas – 

aparentados por casamento com a família sumo sacerdotal de Jerusalém - e um culto 

aparentemente sacrifical realizado por judeus de Sardis. Além desses, é claro, também cita a 

seita de Qumran. Ele é um dos especialistas que vislumbra a possibilidade de que a 

Comunidade procedesse sacrifícios rituais fora do Templo de Jerusalém10 (Op. Cit., pp. 78-

81).  

Smith segue a mesma linha e observa que, devido à clara posição deuteronômica com 

relação ao Templo, “the exiled adherents of Deuteronomy had either to develop a drastic 

interpretation which would permit them to sacrifice elsewhere, or to develop a non-sacrificial 

form of worship. Different groups at different times seem to have done both.” (SMITH, 1961, 

p. 351). Mas não é obrigatório olhar apenas em direção à diáspora, pois um serviço religioso 

não sacrifical promovido nas sinagogas, baseado na leitura da Torá, espalhava-se pela 

Galiléia, Judéia e até mesmo em Jerusalém11. Para o autor, a sinagoga era uma instituição que 

                                                                                                                                                                             
7-40). Em sua análise de Lv Rabah, ele cita a questão: “What must we do to be saved? We must do nothing, we 

must be something sanctified.” (NEUSNER, 1984, p. 35). 
7 Cf. nosso estudo do período, desde a ascensão do helenismo até a queda do Templo sob Tito, em SILVA, 
Clarisse, 2004, pp. 127-152.  
8 Carol Newson comenta sobre o desenvolvimento da Torá como símbolo da identidade nacional: “... ancestral 

Law and the cultic practices with which it was closely connected, coupled with the absence of any comparable 

institutional focus of national identity, gave torah a central place in the formation of the community, but it also 

played a role in the formation of individual character. The emergence of what is sometimes called ‘torah piety’ 

of the sort that finds expression in Psalms 1 and 119 is a new kind of language of the self at prayer, one that 

articulates the self in relation to meditation and delight in torah.” (NEWSON, 2004, pp. 26-7). 
9 Sobre a controvérsia se o fundador do templo em Leontópolis seria Onias III ou IV, v. SILVA, Clarisse, 2004, 
p. 52 Nota 19. 
10 De qualquer modo, é muito claro que, naquele momento, configuravam uma concorrência ao centro religioso e 
seu sacerdócio. 
11 Dois pontos são muito importantes aqui. O primeiro é que sinagoga no período do Segundo Templo não era 
sinônimo de farisaísmo, como hoje o é de rabinismo. Outra questão que se impõe diante da constatação feita 
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propiciava a proliferação de seitas, ao menos naquele momento: “Now the existence of this 

type of worship is of the greatest importance for the development of sects, because it 

facilitates the formation of small, private cult-groups which even the poor can afford to 

maintain. Synagogues are essentially such cult-groups; they require no expensive buildings 

nor sacrifices, no elaborate ritual; one can meet in a room in an ordinary house, secretly, 

anywhere. .. and this all the more so because these cult-groups were, from their inception, 

social groups, and especially groups of those who could eat together.” (Op. Cit., pp. 251-2). 

Este é um novo mundo que está se formando. A superação da crise antioquena havia 

despertado nova confiança e esperança de que a sociedade sonhada poderia finalmente se 

concretizar. Porém, logo foram abalados pelo sentimento de fracasso e pelo desgoverno do 

reinado hasmoneu, que culminaria na criação de ao menos três fortes grupos política e 

religiosamente antagônicos: saduceus, fariseus e essênios12. O golpe final viria com a 

intervenção e conseqüente dominação romana. Novamente, seria necessário um novo esforço 

de adaptação que, na verdade, não foi nada bem sucedido. Isso porque, como é bem 

conhecido, todo esse período seria marcado por revoltas e a radicalização de muitos grupos, 

como os dos zelotas e sicários, que por fim levaram à violenta insurreição contra Roma. As 

expectativas messiânicas e escatológicas chegavam ao seu auge; o momento da intervenção 

divina só podia ter chegado, pois, para muitos, a situação tornara-se inconcebível e 

intolerável.    

 

3.2) Criando um mundo sectário  

 

a) Sectarismo e o Mundo Judaico do Segundo Templo 

 

Lembramos da constatação de Stone de que provavelmente a antiga religião de Israel 

nunca sofrera tal transformação como aquela experimentada a partir do segundo século. Pode-

se afirmar que um mundo distinto se formou naquele período, em que grupos novos se 

estabeleciam criando um mapa social diverso de tudo o que já havia existido. Pode-se também 

designar a “religião de Israel”, pela primeira vez com total segurança, como Judaísmo. 

Caracterizado pela sua pluralidade, nele conviveram grupos divergentes como o dos essênios, 

                                                                                                                                                                             
acima no texto é se a sinagoga constituía-se, ou não, em um concorrente do Templo e, se o era, em que grau e em 
que pontos.  
12 Josefo situa a criação desses partidos precisamente no início do governo hasmoneu (Ant. XVIII, 171-173, 
Guerra II, 119-166.). Cf. a história desse período e as circunstâncias das dissensões em SILVA, Clarisse, 2004, 
pp. 138ss e 320. 
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dos fariseus e dos saduceus. Da vertente farisaica originou-se o Judaísmo atual, o Judaísmo 

rabínico, e mesmo o cristianismo é fruto desse período.     

Para a comunicação dentro desse mundo novo também se estabeleciam novas formas 

de linguagem. Newson vê o período do Segundo Templo como um momento de propagação 

simultânea de diversos tipos de linguagem, entre eles a deuteronomista, a apocalíptica, a 

sapiencial, a sacerdotal, entre outras. Elas influenciaram variados grupos, que se auto-

definiram baseando-se mais especificamente numa ou noutra, mas invariavelmente 

reformulando e reinterpretando a terminologia autoritativa dos antigos textos sagrados. 

Estudos de fontes diversificadas, como os Evangelhos e Ben Sirah ou Josefo, mostram que 

certamente a Torá e os profetas já abrangiam livros mais ou menos fixos dentro de uma 

tradição comum a vários grupos judaicos13, enquanto um terceiro grupo de textos permanecia 

mais fluido14. De qualquer modo, é certo que os textos mais autoritativos estavam fixados e 

serviam agora como base de interpretação dos diversos grupos. Por conseguinte, a 

interpretação das Escrituras definia a pertença a um ou a outro desses grupos, ao menos para 

aqueles que desejavam voluntariamente engajar-se em um movimento religioso. Newson 

conclui, a partir desse contexto, que a luta social de cada um desses grupos objetivava à 

imposição de sua própria leitura desses textos: “The Maccabean slogan, ‘zeal for the torah,’ 

is an obvious example. Its competition and eventual collision with other alternative slogans 

and designation, such as ‘the pious ones’ or ‘the repentant of Israel’ is a measure of the 

intense rhetorical attempt to create new communities of discourse that could provide the basis 

for new social formations. …The rhetorical competition among the social dialects of a society 

is also generated by the fact that those who compete do speak the same language–or at least 

                                                                                                                                                                             
  
13 Esta é a opinião de VanderKam: “It seems that there was a core of books, a common tradition of works that 

all Jews would have accepted as definitive or authoritative.” (VANDERKAM, 1998, In: DSD V, p. 401). 
14 O MMT de Qumran parece falar de quatro categorias de textos: o “livro de Moisés”, os “livros dos profetas” e 
“Davi”, além de “[os eventos de] geração em geração” (repare-se pelo uso de “livro” no singular que a obra de 
Moisés já seria considerada como um todo). É comum a expressão combinada “a lei e os profetas” (entre outras 
semelhantes). Havia, certamente, o conhecimento de um terceiro grupo de textos, que provavelmente não era tão 
bem definido, até porque é evidente que nem todos os escritos eram considerados sagrados por todos os grupos 
judaicos (cf. sobre o assunto; Op. Cit., pp. 15-17 e VANDERKAM; FLINT, pp. 162-180). De um modo geral, 
esse grupo de escritos é simplesmente definido como “livros dos nossos ancestrais” ou “sabedoria de todos os 
antigos” (cf. em Eclo, prólogo, e 38, 34-39, 3; v. também em Fílon, Vida Contemplativa 25 e Josefo Contra 
Apion 1, 37-42; Mt 23, 34-35; Lc 24, 44). Qumran, por exemplo, reconhecia a tradição de Henoc, o livro dos 
Jubileus, entre outros, como textos sagrados, o que, parece claro, não acontecia com a maior parte dos demais 
grupos judaicos (porém, mesmo Judas Tadeu – Jud 1, 14-15 – cita Henoc como texto autoritativo em sua carta; 
no entanto, apenas os cristãos etíopes adotaram-no). Outro grupo de livros sagrados, em Qumran, englobaria os 
escritos de “Davi”, que era reconhecido como salmista e profeta.  Nos MMM, sobre o tema, v. 4Q398 frags. 11-
13 ll. 20-21; 17-18; 4Q397 frags. 14-21; ll. 9-11; 1QS I, 1-3; CD VII, 15-18 (v. mais detalhes em 
VANDERKAM e FLINT, 2002, pp. 162-80). 
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the same words. In fact what they struggle over is precisely that common language.” 

(NEWSON, 2004, p. 10).  

O fenômeno lingüístico que descrevemos acima como ênfase e reformulação sobre 

uma determinada terminologia é definido por Newson como “different ‘accentuation’”, sobre 

um vocabulário que é propriedade comum a toda a sociedade. Palavras como “Torá”, “Israel” 

e “vontade divina”, entre outras que, segundo a estudiosa, tornar-se-ão “sinais ideológicos” 

dentro do Judaísmo, vão carregar significados e intenções diferentes dentro de cada um dos 

círculos sociais. É claro que dentro desses círculos também se dará o desenvolvimento de uma 

linguagem própria, inclusive com a eventual invenção de um vocabulário novo que surgia em 

conformidade com a necessidade, o que ajudava na identificação dos grupos e na 

diferenciação de cada um. Grossman coloca a questão da seguinte forma: “It is the purported 

desire for separation and the language of separation that defines sectarism, from this 

perspective, and not necessarily the success that the members of a community have in 

separating themselves materially from the sinful or inferior mainstream.” (GROSSMAN, 

2002, p. 27). O discurso literalmente denunciava essa pertença15, mas mais que isso: “The 

development of new forms of subjectivity, of the self-conscious cultivation of distinctive 

discourses of the self, may also be a form of resistance to a dominant discourse.”
16 

(NEWSON, 2004, p. 14).  

Com essa afirmação, voltamos à questão de se haveria um Judaísmo normativo no 

período do Segundo Templo ou, ainda, se haveria uma sinonímia entre Judaísmo normativo e 

“discurso dominante”. Todavia, isso não é necessário. Aparentemente, havia uma pluralidade 

de discursos, mas graus diferentes de ênfases e acentuações que levavam à criação de uma 

linguagem mais ou menos distante do que seria aquela mais comum, ou o que podemos 

chamar de “discurso dominante”, mas não exatamente “Judaísmo normativo”. Talvez 

pudéssemos dizer que, quanto mais distante do significado mais “compartilhado”, mais 

radical se revelava o grupo. Um exemplo poderia ser o uso do termo Israel, que, no 

entendimento geral, podia ser elástico o suficiente para abranger judeus galileus ou da 

diáspora. Entretanto, um grupo mais “liberal” poderia compreender a inclusão de samaritanos, 

apesar de não termos conhecimento de nenhum17. Para Qumran, porém, o termo se redefinia 

dentro de um duplo significado: o “Israel de Deus”, ou seja, a própria comunidade, e o Israel 

                                                        
15 Sobre a questão do desenvolvimento da linguagem no Segundo Templo, v. NEWSON, 2004, pp. 6-12. 
16 Newson lembra que o discurso dominante, geralmente, não é obrigatoriamente explícito, uma vez que é 
internalizado, sendo reproduzido sem necessidade de um grande esforço para inculcá-lo (Op. Cit., p. 17).  
17 Os hasmoneus conquistaram a região dos samaritanos com o intuito de integrá-los, mas o resultado foi 
desastroso (cf. em SILVA, Clarisse, 2004, pp. 37; 49-50, Nota 17; 138). 
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ímpio e infiel, que seria destruído no futuro18. Do material desse período que chegou a nossas 

mãos, não há dúvidas de que o grupo mais radical e estrito com relação à religião seria o 

grupo que produziu os documentos sectários dentre os MMM. Um movimento como o dos 

fariseus, no entanto, devia englobar grupos mais ou menos tolerantes19, mas todos eles, de 

certa forma, elitistas e fechados. Não é por acaso que eram identificados ou identificavam-se 

como “פרושים”, “divididos”, “segregados”20.   

De qualquer modo, como bem coloca Newson, é em contraste com o discurso 

dominante que os contra-discursos se definem. Crenças ou princípios tomados por óbvios no 

discurso dominante podem ser, em diferentes pontos, contestados por diferentes contra-

discursos. A autora expõe a situação: “The task of sectarian community is twofold. It must 

simultaneously undermine the sense of obvious inevitability that characterizes the subjectivity 

created by the dominant discourse and provide a new subjectivity that is compellingly 

persuasive.” (Op. Cit., p. 194).  O embate entre os grupos sociais acontece, então, para 

estabelecer quem terá o privilégio e o “direito” de dar sentido à linguagem, ou seja, à forma 

de compreender o mundo. Newson resume: “The struggle for meaning is paramount, because 

where meaning goes, power follows. … The intersecting currents of talk about torah provided 

a means by which various individuals and social groups could achieve symbolic power, that 

is, the social power that comes from the ability to define the meaning of common cultural 

symbols” (Op. Cit., pp. 19 e 23). A Torá que surgia como símbolo da identidade nacional 

desde o incentivo persa para sua adoção como constituição da província de Yehud será, assim, 

                                                        
18 Analisando a primeira admoestação de CD, Maxine Grossman percebe a flexibilidade de alguns termos e 
expressões. Uma expressão como “os primeiros” pode tanto designar os patriarcas (vistos positivamente), os 
israelitas a partir do Egito (vistos negativamente, assim como em Ezequiel) ou os fundadores da seita 
(novamente, vistos positivamente). “Israel” é outro exemplo, pois haveria um velho Israel, incapaz de cumprir os 
mandamentos da aliança, e outro, ao qual Deus confere habilidade e conhecimento para obedecê-los. Para 
Qumran, a primeira aliança não teria sido quebrada, pois Deus, lembrando-se dos “primeiros” (= patriarcas), 
teria deixado um resto após o exílio e, deste resto, teria escolhido para si um novo Israel, que separava dos 
demais para prepará-lo para o novo êxodo e a nova retomada da terra (cf. GROSSMAN, 2002, pp. 111-14).    
19 Ao alcance de nosso conhecimento, poderiam ser citados ao menos dois grupos “antagonistas” dentro do 
movimento fariseu: a escola de Hillel, conhecida por sua maior “abertura”, e a escola de Shammai, mais estrita 
com relação às leis. É possível que essas fossem as escolas principais, mas, como colocou Smith logo acima, há 
a possibilidade de que, assim como cada sinagoga poderia desenvolver vida própria, também os diferentes 
grupos de “ḥaverim”. 
20 Vale lembrar a observação final do comentário de Smith de que um dos principais critérios para a reunião de 
grupos com afinidades religiosas e mesmo nível de exigências com relação à pureza é a possibilidade de 
compartilhar refeições. Os grupos de ḥaverim, assim como Qumran, se caracterizavam por restringir a mesa 
comum a seus membros. Vemos a continuação desse princípio na Eucaristia da Igreja católica, onde somente 
membros batizados e catequizados podem participar da comunhão eucarística (na verdade, a questão é ainda 
mais complicada, já que a Eucaristia é vista como tendo o mesmo valor do sacrifício distribuído entre 
“sacerdotes”. Sacerdote, profeta e rei são títulos conferidos ao cristão católico no batismo. Cf. sobre a 
distribuição da carne do sacrifício – denominada “coisas santas” – entre sacerdotes, v. Cap. 1, pp. 77ss).   
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o campo desse embate ideológico, que procurava influenciar e atrair voluntários para suas 

fileiras. 

Para Newson, o que ela chama de “emergência de práticas pietistas”, somado com o 

“encontro com a cultura helenística”, estabeleceriam o ambiente propício para essa 

conversação sobre a Torá e sua interpretação, que objetivava descobrir qual a vontade divina 

através daquelas leis21. Newson acrescenta a essa equação um terceiro elemento, a 

comunidade sacerdotal, que, segundo se poderia inferir dos textos bíblicos, seria o instrutor 

privilegiado da Torá22. Ben Sirah, séculos depois, confirmaria essa função (45, 21). Contudo, 

é ele mesmo que também indica a existência de uma nova categoria de peritos, os “חכמים” 

(sábios leigos que estudavam a Torá) e, certamente influenciado pela mentalidade grega, 

defenderia que o estudo das leis não estivesse limitado à casta sacerdotal ou a profissionais da 

lei (Op. Cit., p. 28). Enquanto é verdade que a porcentagem de sacerdotes peritos devia ser 

muito maior do que em qualquer outro grupo23, não sabemos quais seriam realmente os 

deveres sacerdotais com relação à instrução da Torá e muito menos até que ponto cumpriam 

sua obrigação. Pelo nosso estudo do material sacerdotal do Pentateuco, observamos que, ao 

menos no pré-exílio, sua função como instrutores restringia-se às questões relativas ao 

Templo e seu culto (v. Cap. 1, 69, N. 182 e Cap. 2, p. 148, N. 129)24. É impossível, através de 

                                                        
21 A busca pelo estabelecimento da vontade divina tem a ver com o fechamento social em grupos mais ou menos 
“sectários”. Daniel Schwartz lembra que a religião de Israel torna-se realmente “Judaísmo” nesse encontro com 
o helenismo, ao deixar de basear-se em território (como no primeiro censo de Esdras 2) ou na descendência 
(como no segundo censo de Esdras 8, principalmente para responder às necessidades identitárias criadas pelo 
exílio). Assim, segundo o autor: “Apart from the management of the Hasmonean state (cf. em SILVA, C., 2004, 
p. 137ss, sobre a helenização do governo hasmoneu), other major Judaea evidence for the ‘ization’ of Jewish 

identity in this period comes from the phenomenon of the sects, which date at least to the mid-second century 

B.C.E. (Ant. 13.171-173). Not only with respect to some to the specific topics over which they argued (such as 

free will vs. determinism or the question of life after death) did they recall Greek analogues (as Josephus 

proudly noted–Ant. 18, 22; Vita 12; BJ 2. 155-156); more importantly, the very assumption that it was important 

to argue about questions of belief and practice was a Hellenistic assumption… But if being Jewish is a matter of 

adherence to a cultural agenda, then it must be defined, and the lack of agreement will be taken very seriously, 

and will crystallize into schools or ‘sects’.” (SCHWARTZ, D., 1992, Studies, pp. 12-3). Para debates sobre o 
uso do conceito de sectarismo, v. estudos de JOKIRANTA, 2001, RQ 78, pp. 223-239 e CHRISTIANSEN, 
1998, p. 71, que prefere o termo “particularismo”.   
22 Lv 10, 11; Dt 17, 8-11; 33, 8-10; Jr 18, 18; Mq 3, 11; Sf 3, 4; Ez 22, 26; Ml 2, 9. 
23 Em nota, Newson recorda que havia um número de sacerdotes que não eram estudados e que o Documento de 

Damasco prevê a situação em que um sacerdote não especialista devia ser substituído por um levita nos grupos 
de estudo da seita (CD XIII, 3-4; NEWSON, 2004, p. 29, nota 17). Na nota seguinte, Newson cita Sanders 
(SANDERS, EP. Judaism: Practice and Belief. Philadelphia: Trinity Press International, 1992, p. 172) e uma 
observação do estudioso sobre uma passagem de Josefo em “Vida” (196-8): no período em que Josefo estava no 
comando das tropas galiléias, narra que teria sido investigado por um comitê de quatro homens de diferentes 
classes sociais, mas com o mesmo nível de educação. Porém, Sanders chama a atenção para o fato de que, 
enquanto Josefo supõe que seus leitores soubessem que os sacerdotes eram especialistas em Torá, sente a 
necessidade de explicar que também os fariseus, não-sacerdotes, tinham conhecimento da lei (Op. Cit., nota 18).    
24 Dt 31, 9-13, por sua vez, comanda que os sacerdotes leiam a Torá (aqui = leis deuteronômicas) para todo o 
povo a cada sete anos, durante a festa de peregrinação dos Tabernáculos. Em Neemias 8, foi Esdras, “sacerdote e 
escriba versado na lei do Deus do céu” (Esd 7, 12), quem fez a leitura solene da lei diante dos repatriados. 
Porém, essas ocasiões específicas de modo algum configuram o ensino sistemático da lei por parte dos 
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nossas fontes, inferir se houve alguma mudança nesse sentido durante o período do Segundo 

Templo. Outra questão é que também temos nesse período um novo conceito de Torá, em que 

materiais sacerdotais foram reunidos a materiais proféticos do Norte, da corte do Sul e de 

grupos de elite e de profissionais da lei, como o que estabeleceu o Deuteronômio como lei 

oficial do reino durante o governo de Josias25. É provável que no pré-exílio cada círculo fosse 

especialista em sua própria área de ação. Assim, é válido conjecturar que a classe sacerdotal 

nunca tenha sequer imaginado a possibilidade de ter qualquer monopólio sobre a instrução do 

povo ou a legislatura do país durante a monarquia. No Segundo Templo, portanto, o que se 

entenderá por Torá na verdade terá outra proporção e abrangência. Ao menos no período 

persa, ela fora conferida aos sacerdotes, a classe dirigente e interlocutora reconhecida pelo 

governo central. Talvez tenhamos aí - principalmente com o que poderíamos entender como 

uma superação, ao menos parcial, da crise social refletida nos livros de Esd-Nee - um 

momento de concentração de poder e perícia legal nas mãos de sacerdotes (e talvez também 

nas dos levitas)26. Se realmente houve essa monopolização durante o período persa, esse 

estado de coisas não permaneceria diante do crescimento da classe dos escribas e do número 

de “sábios” leigos, como nos mostra Ben Sirah e o autor do livro da Sabedoria de Salomão27.       

Não obstante, há outras questões sociológicas que poderiam ser levantadas. Com 

relação ao pré-exílio, Garbini defende que: “During the pre-exilic period and actually in the 

course of the exile of Judah, the literary output of the Israelite states had inevitably reflected 

the ideological tensions that had existed at the heart of the dominant class, the only class 

capable of literary production.” (GARBINI, 1994, In: ESKENAZI et al, p. 180). 

Sublinhamos aqui a observação do fato de a classe dominante ter o monopólio da produção 

literária no período citado. Mas o quanto isso não refletiria também as circunstâncias no pós-

                                                                                                                                                                             
sacerdotes. É interessante que, em Nee 8, 7, enquanto Esdras faz sua leitura da lei, são os levitas que as 
interpretam de modo que o povo as compreenda. Newson acredita que a vontade popular (v. Nee 8, 1), mais do 
que uma preocupação dos sacerdotes com relação à instrução das massas, tenha sido o motor de sua propagação. 
Com base nesse mesmo evento, ela comenta: “Knowledge of torah forms and unites the community; but it also 

articulates it in a hierarchical manner.” (Op. Cit., p. 34). Dois reis são descritos tomando iniciativa para um 
amplo programa de educação popular da lei: Josias, em 2Rs 23, 2, e Josafá, em 2Cr 17, 7-9 (para Newson, esse 
último seria um relato anacrônico do cronista), contando com um grupo formado por sacerdotes, levitas e 
funcionários especialistas na lei (Newson cita Japhet, que entende que os sacerdotes deviam funcionar como 
supervisores; v. JAPHET, I e II Chronicles, 750; Op. Cit., p. 30 e notas 19 e 20).    
25 Cf. CRÜSEMANN, cap. 6, e nosso estudo sobre o tema em SILVA, Clarisse, 2004, p. 100 Nota 5. 
26 Vale lembrar que o livro de Crônicas é produção da classe levita (além do que mencionamos na nota 58 
acima). Sobre a precedência sacerdotal, de modo especial no período persa, Newson observa: “Although it is 

evident that various groups differed in their understanding of certain norms for social organization and 

behavior, the historical sources clearly show the attempt of Persian-approved priestly scribalism to foster, 

organize, and dominate logistic discourse.” (Op. Cit., p. 51). 
27 Cf. um estudo mais detalhado do período e da maior “democratização” da Torá, em SILVA, Clarisse. 2004, 
pp. 71-3. 
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exílio? Ben Sirah era certamente da elite28, o autor do livro da Sabedoria tinha educação 

grega, grupos apocalipsistas (certamente não todos), como vimos, tinham suas bases em 

círculos sacerdotais29, os autores de 1Macabeus deviam ser partidários dos hasmoneus, 

próximos aos círculos da corte. Esses são alguns exemplos.  

O valor do pergaminho, por sua vez, era bastante alto, principalmente pela demanda 

religiosa com relação à pureza do animal e do tratamento da pele30. É difícil imaginar que 

saíssem escribas peritos em Torá, nesse período, das classes mais pobres. No mínimo, um 

aspirante a escriba devia ter tempo e dinheiro suficientes para poder estudar e exercitar, sem a 

dependência do trabalho para sobreviver e investir no aprendizado. Existia, contudo, uma 

posição intermediária, a de escribas profissionais, não peritos na Torá, mas que eram 

treinados na arte da escrita com intuito de prestar serviços. De qualquer modo, isso não 

equivale a dizer que teríamos aí grandes possibilidades de produção literária oriunda dessa 

classe, uma vez que era paga para reproduzir os manuscritos que o provedor do pergaminho e 

                                                        
28 Devido às descrições talvez excessivamente laudatórias de sacerdotes como Aarão, Finéias e Simão, o Justo, 
muitos especialistas aventam a possibilidade de Ben Sirah ter sido de origem sacerdotal (v. em NEWSON, 2004, 
p. 40 nota 51, algumas teorias sobre a origem do autor do Eclesiástico). Independentemente dessa possível 
origem de Ben Sirah, Grossman comenta sobre “Ben Sira’s account of Israel’s history, framed in terms of the 

leadership of specific individuals, especially priests (Ben Sira 44-50).” (GROSSMAN, 2002, p. 121). 
29 O livro de Daniel, por exemplo, aparentemente não teria qualquer vínculo com as classes sacerdotais. O que 
comentamos acima é que parece bastante provável que sacerdotes estivessem envolvidos na produção de escritos 
“proto-apocalípticos” e, portanto, fossem participantes em seu princípio. Newson chama a atenção para o 
apocalipse como um discurso “marginal” (p. ex., o ambiente exílico do livro de Daniel): “...not a language of the 

oppressed but a language of those who elect a stance of marginality and seek to use that marginal status to find 

a place in the cultural conversation. My claim is about the rhetoric of apocalyptic, not necessarily about the 

social condition of its authors.”. Ela defende que estaríamos diante não apenas de grupos heterogêneos, mas 
também desvinculados de instituições oficiais (NEWSON, 2004, p. 48). Essa afirmação parece eliminar a 
possibilidade da participação de sacerdotes. Contudo, é impossível determinarmos quão diversificados seriam os 
círculos sacerdotais (sabemos que dois grupos antagônicos como essênios e saduceus – que eram aparentemente 
anti-apocalípticos – tinham essa mesma origem, e que muitos sacerdotes foram fariseus). Por outro lado, é 
conhecido que a Comunidade de Qumran guardou consigo tradições como as de Henoc (que influenciaram 
também o autor do livro de Jubileus, claramente um sacerdote), bem como foi muito marcada pelo livro de 
Daniel. Isso demonstra que existiam círculos sacerdotais abertos ou diretamente envolvidos com a apocalíptica, 
os quais, no mínimo, ainda acompanhavam a sua produção. A própria autora acaba por analisar esse 
envolvimento ao tratar do livro de Jubileus: “Although it is the astronomical and calendrical knowledge of the 

Enochic tradition that forms the bridge between priestly legistic interests and apocalyptic, Jubilees shows a 

much deeper internimation of these two discourses than simply a borrowing of a calendrical lore.” (Op. Cit., pp. 
51-2). 
30 Já vimos no capítulo 1 (cf., p. 79) as dificuldades enfrentadas pelos mais pobres de, inclusive, terem condições 
de comer carne e levar ofertas ao santuário, quer fossem de expiação ou comunhão. Se comer carne era um luxo, 
usar as peles desses animais para escrever era ainda mais. VanderKam e Flint comentam sobre o uso do 
pergaminho entre os judeus no Segundo Templo: “In early Judaism it was apparently vital that animals used for 

the production of skins in Jerusalem, the Temple city, be derived from flocks and herds that were ‘known to their 

ancestors’ (Josephus Antiquities 12. 146). This suggests that flocks and herds were carefully observed and were 

guarded against contamination through crossbreeding.” (VANDERKAM et al, 2002, p. 58). Análises de DNA 
de materiais provindos dos pergaminhos de Qumran e outros locais em Israel confirmaram esse cuidado. 
Eventualmente, alguns trabalhos eram copiados em peles de animais de caça (certamente, não os textos 
considerados mais santos), mas isso não significa que fossem muito mais acessíveis à população em geral. O 
papiro ainda tinha um preço maior, necessitando ser importado. De qualquer forma, devia haver uma preferência 
pelos pergaminhos, dos quais podiam garantir a origem e pureza.     
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do seu salário determinava. Além do que, como observamos acima, sua perícia era na arte da 

escrita e não necessariamente em religião. Valeria lembrar, outrossim, que a necessidade que 

o produtor de textos tinha de ser reconhecido como autoridade, ao menos aos olhos de um 

grupo de apoiadores, não é de somenos. O uso do Hebraico na produção literária, segundo 

Stegemann, também refletiria a pertença às classes mais altas e estudadas31. Ponderando todas 

essas observações, poderíamos concluir que, apesar de um conhecimento mais generalizado 

da religião e de suas práticas, o mais provável é que a produção literária permanecesse 

predominantemente no domínio da elite.  

Contudo, produção literária não é sinônimo de produção cultural. Mesmo não 

produzindo literatura, mestres leigos estavam sendo formados e fazendo escola. Hillel e 

Shammai são exemplos desse fenômeno32. A despeito de muitas vezes haver uma real 

coincidência entre elite e certas camadas enriquecidas dentro da sociedade judaica, elite não 

se restringia exclusivamente a essas classes, como bem notou Martin Goodman33. A 

autoridade e a legitimidade no judaísmo provinham de berço, como era o caso dos sacerdotes, 

e independiam da situação financeira. Outra fonte de autoridade, nesse período, era o 

conhecimento da Torá, que apesar de ser de difícil acesso aos mais pobres, como salientamos 

                                                        
31 Com relação ao conjunto de textos dos MMM, praticamente todos escritos em Hebraico, Stegemann comenta: 
“(The) ... targums show – as had always been supposed – that the population of Palestine during the time of the 

second Temple ... was by and large ignorant of Hebrew. … The fact that most of the Qumran manuscripts offer 

texts in the Hebrew language corresponds to the needs of a highly trained, tradition-oriented elite, which the 

Essenes represented almost uniquely.” (STEGEMANN, 1998, p. 88) 
32 Poderia chamar a atenção o fato de os círculos fariseus da época não terem produzido sua própria literatura (ao 
menos não sistematicamente). É verdade que havia um tabu em escrever o material interpretativo “pós-
canonização” da Torá, que seria mais tarde chamado de Torá Oral. Independentemente, poder-se-ia questionar se 
as dificuldades inerentes ao processo poderiam ter sido outro fator. Alguns poucos séculos depois, na época da 
compilação da Mishná, a situação seria totalmente diferente: os rabinos seriam as autoridades e a elite dirigente 
da comunidade (mesmo assim, houve resistência por parte de alguns rabinos que acreditavam que seus 
ensinamentos deviam continuar sendo transmitidos oralmente, como o haviam sido até aquele momento). De 
qualquer modo, a decisão pela transcrição deveu-se pela emergência de salvaguardar a sabedoria dos antigos, por 
tanto tempo acumulada e que corria perigo com a dispersão. É obviamente uma conjectura, mas não há porque 
descartar fatores econômicos a priori, principalmente considerando-se que eram grupos descentralizados e, 
provavelmente, com diferentes condições (sendo talvez com uma alta porcentagem de homens de “classe 
média”, como alguns especialistas acreditam; v N. 35 abaixo). Qumran, ao contrário, podia produzir seus 
próprios pergaminhos nas instalações do complexo comunitário (Stegemann, p. ex., defendia que esse era o 
propósito maior do complexo). A administração dos bens comuns, é bastante provável, devia visar à produção de 
bens que beneficiavam toda a Comunidade, como é o caso dos pergaminhos, a fim de aumentar sua biblioteca e 
as possibilidades de estudo. E, uma de suas metas principais, preservar a sabedoria da seita, principalmente 
aquilo que Deus lhes havia revelado para o fim dos tempos. Deve-se acrescentar que muitos manuscritos de 
particulares foram entregues à Comunidade pelos novos membros, talvez dezenas ou centenas, formando parte 
desses bens comuns. E pelo conteúdo geral da biblioteca, muitos desses manuscritos pertenceram originalmente 
a sacerdotes e levitas, antes de serem disponibilizados na biblioteca comunal.     
33 Como acontecia em Roma, em que a elite era formada por senhores de terra. Um estudo do período, tendo 
como base, entre outras, a teoria de Goodman, encontra-se mais detalhado em nossa dissertação de Mestrado; v. 
SILVA, Clarisse, 2004, pp. 146 Nota 55. 
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acima, também não lhes era interditado ou impossível34. Era cada vez mais comum aos ricos 

educarem seus filhos na Torá a fim de angariar uma honra que não obtinham naturalmente por 

serem bem sucedidos financeiramente ou senhores de terra. Parte da classe média adulta 

parece ter seguido o mesmo caminho ao filiar-se como membro de grupos de “ḥaverim”35. 

Assim, podemos vislumbrar uma abertura que acontecia aos poucos e que virou a norma 

quando o Templo caiu e a classe sacerdotal perdeu completamente seus últimos privilégios 

sobre a Torá e o poder legislativo, como líderes do Sinédrio36. De qualquer forma, essa 

abertura não era óbvia no Segundo Templo e Newson expõe seu paradoxo: “Something of a 

cultural contradiction exists in the way knowledge of torah is represented. On the one hand, 

the destinateurs of torah are the whole people of Israel, whose ability to understand is a 

necessary assumption of the existence of a society founded upon torah. But on the other hand 

knowledge of torah is problematized to a greater or lesser extent and represented as the 

special provenance of priests, Levitical interpreters, or others who possess expertise. Torah is 

both a common possession and a special possession. For official society the terms of the 

contradiction would be mediated through a hierarchy of knowledge and through 

institutionalized interpretation…” (NEWSON, 2004, p. 34-5). Ela aponta como uma das 

conseqüências desse paradoxo a impossibilidade de se criar um monopólio sobre a 

interpretação das Escrituras, a despeito de desconhecer se houve alguma tentativa de qualquer 

grupo nesse sentido (Qumran pretendia tal monopólio no futuro messiânico). Ela apenas 

                                                        
34 Não sabemos o status social de mestres como Shammai e Hillel. É comum associar os fariseus à classe média. 
Jesus, por sua vez, é uma prova desse fato, apesar de que, na verdade, sequer era um homem estudado. Seu 
conhecimento autônomo das Escrituras lhe garantira o título de mestre, mesmo sem qualquer formação e 
pertencendo às classes mais baixas (contudo, era freqüentemente desprezado por ser galileu, e principalmente, 
originário da cidade de Nazaré; v. Jo 1, 46). De qualquer maneira, pela admiração geral daqueles que tiveram 
contato com o ensinamento de Jesus devido ao seu conhecimento das Escrituras, ao menos como é descrita nos 
Evangelhos, a situação era bastante inaudita (v., p ex., Mt 13, 54-56; Mc 6, 2-3; Jo 7, 15. 44-52). Com relação a 
essa admiração, basta recordar a narrativa de Josefo mencionada na nota 23 para confirmarmos o quanto ainda 
parecia estranho o fato de leigos terem perícia na Torá. O que poderia ser uma única exceção a este quadro nos 
Evangelhos, é a narrativa de Lc 4, 14ss, em que Jesus aparece lendo as Escrituras na sinagoga de Nazaré. Se 
realmente Jesus foi alfabetizado, ao menos segundo o estudo de Goodblatt, teria sido um caso raro, uma vez que 
não existiam escolas ou qualquer sistema educacional na Galiléia ou na Judéia do período. Ele diz: “Perhaps 

more importantly, the Second Temple sources that refer to education among the Jews do not refer to a network 

of elementary schools or publicly supported teachers, but rather to private tutors for the wealthy and, most 

frequently, instruction by parents in the home.” (no último caso, acredito, seria mais uma instrução oral da 
tradição; GOODBLATT, 2001, p. 14). A despeito de as pessoas unirem-se nas sinagogas (que não eram centros 
farisaicos) para estudar as Escrituras, os textos eram lidos, em geral, pela liderança alfabetizada da comunidade. 
É bastante possível que os Targumim tenham nascido nesse ambiente sinagogal e da necessidade de se explicar 
as Escrituras para o povo na língua que mais compreendiam, ou seja, em Aramaico.   
35 Cf. em NEWSON, 2004, p. 56 nota 82, os especialistas que defendem essa hipótese (entre eles, Sanders e 
Finkelstein). 
36 O Sinédrio era certamente misto, mas não apenas era reunido no complexo do Templo como era presidido pelo 
sumo sacerdote e seus irmãos sacerdotes. Sacerdotes, provavelmente, mantiveram-se participantes dos conselhos 
judaicos mesmo após a queda do Templo, mas isso devido ao seu conhecimento das Escrituras e por fazerem 
parte da elite, e não por seu ministério. 
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conclui que, no fim das contas, o caminho estava irremediavelmente aberto para a contestação 

(Op. Cit., p. 35). 

 

b) Estabelecendo uma Comunidade Sectária no Exílio  

 

Dentro desse quadro, como se encaixaria a Comunidade de Qumran? Diferente dos 

fariseus, eles produziam material literário próprio e, como bem observa Newson, diferente de 

Ben Sirah ou Daniel, eles também não se apresentaram como “sábios” e “escribas” (Op. Cit., 

p. 69). E, em aberto antagonismo contra os saduceus, criticaram os sacerdotes de Jerusalém e 

sua administração do culto do Templo37. É também bastante provável que em nenhum outro 

grupo o estudo da Torá fosse tão central como em Qumran. O tempo na Comunidade era 

organizado de forma que houvesse, diariamente, um momento para sua reunião de estudos. 

Aparentemente, enquanto trabalhavam nos mais diversos afazeres durante o dia, a hora das 

refeições e de orações/estudo era sagrada, sendo obedecida por todos, uma vez que “comerão 

juntos, e juntos bendirão e juntos tomarão conselho” (1QS VI, 2-3).  

Newson, por sua vez, demonstra que essa característica da seita não se deve a um 

acaso. Afinal, segundo a autora, era necessário que, antes de tudo, fossem formados 

“sectários” e, para isso, o ensino da linguagem e da doutrina que os distinguiam do restante da 

sociedade seria fundamental: “Making a sectarian is, above all, a matter of remaking the 

language he speaks.” (NEWSON, 2004, pp. 91-2). Assim, um mundo próprio e fechado é 

criado, bem como uma linguagem condizente com a nova situação. Esses novos mundo e 

linguagem são oferecidos como proposta alternativa à sociedade estabelecida, que, por sua 

vez, também apresenta um mundo criado, de modo geral, aceito como o único possível. 

                                                        
37 Durante nosso trabalho pretendemos expor e aprofundar outros aspectos que diferenciam a Comunidade de 
Qumran com relação a outros movimentos contemporâneos. É claro que eles também têm suas características 
comuns: com relação aos saduceus, poderíamos apontar a mesma origem sacerdotal e a coincidência em algumas 
interpretações concernentes principalmente à pureza (a análise do documento MMT de Qumran levou Schiffman 
a identificá-los com um ramo de saduceus). Com os fariseus compartilhavam uma maior abertura com respeito à 
crença na vida após a morte ou em anjos e demônios, além de serem uma associação voluntária. Nossa opinião, 
que se formou em nossa pesquisa de Mestrado, é que a Comunidade de Qumran constituía-se de um grupo 
religioso denominado pelas fontes externas, entre elas Josefo, Plínio, o Velho, Fílon e Hipólito (Refutação de 
toda a Heresia), como essênios. As similaridades são numerosas demais para serem rejeitadas e as poucas 
divergências podem dever-se ao desconhecimento dos autores (por vezes, há discordância também entre essas 
fontes externas). Isso não é em absoluto estranho, pois a Comunidade jurava segredo de seus conhecimentos. 
Também parece bastante óbvio que a Comunidade não se manteve inalterada em seus 200 de existência; é lógico 
que alguns documentos internos (que também revelam eventualmente pequenas discrepâncias), por vezes, 
contradigam essas fontes tardias. Soma-se a esse quadro o fato de Josefo, por exemplo, também estar preocupado 
com seu público alvo, a sociedade pagã helenizada, mais interessada em entretenimento e curiosidades que em 
questões doutrinárias de uma religião que, de modo geral, não compreendia. De qualquer maneira, é bastante 
perceptível que sua descrição é, grosso modo, relacionada à organização do grupo e admira, na verdade, a 
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Newson explica: “Although figured worlds are part and parcel of every aspect of human 

culture, sectarian movements must be particularly explicit and intentional in constructing the 

language and practices that will give tangible shape to their world. …” (Op. Cit., pp. 94-5)38. 

Ela complementa dizendo que o antagonismo agudo entre esses grupos sectários e a sociedade 

em geral facilita a criação de “contra-mundos”, que levam a uma definição mais precisa da 

identidade do grupo. A autora também lembra o fato de que os manuscritos de Qumran eram 

documentos “oficiais” e que podiam eventualmente gerar resistência por parte de membros, 

bem como suas normas podem ter sofrido modificações na vida prática. Porém, 

independentemente desses e outros possíveis fatores a se ponderar, esses documentos 

certamente serviam como modelo de identificação comum e unificador para todos do grupo 

(Op. Cit.).  

Entretanto, na verdade, não há nem mesmo como certificar-se de que a Comunidade 

projetada nos manuscritos reflete a Comunidade concreta um dia estabelecida em Qumran e 

nos povoados espalhados pela Judéia. Podemos tomar tal afirmação, contudo, como um 

exagero, e colocar a questão de uma maneira menos radical, ou seja, em que grau e em quais 

aspectos o que lemos sobre essa comunidade refletiria a realidade. Em sua metodologia 

histórica, Grossman faz sua análise textual com base na teoria de que um texto não é criado 

apenas no momento em que é escrito, tendo um sentido monolítico, intencionado pelo autor, 

quando o pôs no papel. A esse texto são atribuídos novos significados, no decorrer do tempo, 

por sua audiência. Mesmo sendo essa fórmula audiência-tempo de extrema importância para a 

historiadora (como fica claro na citação abaixo), ela não esquece o papel da liderança, mesmo 

que entre parênteses: “The recognition of the audience’s place in the shaping of textual 

meaning has, in turn, led to an elaborate (and at times problematic) discussion of just how to 

define that audience (as ideal readers, real readers, implied readers, first-time readers, 

experienced readers, and so on). In addition, the role of a reader’s community (and the 

authority of communal leaders) has been understood as a significant element in shaping the 

readings of an individual audience.” (GROSSMAN, 2002, p. 21). Salientaremos aqui, no 

entanto, o papel da liderança de Qumran, que era a responsável por esses documentos - os 

quais Newson classificou como “oficiais” - bem como a instrutora privilegiada dos membros 

da Comunidade, determinando, o quanto possível, o significado exclusivo desses textos. É 

difícil respondermos com muitas certezas à questão colocada no início do parágrafo, mas o 

                                                                                                                                                                             
fidelidade do relato pelo seu número de coincidências com o que conhecemos da estrutura comunal de Qumran 
(v. os detalhes de nosso pesquisa em SILVA, Clarisse, 2004, 315ss; 394-5).         
38 Traduzimos, aqui, por “mundo criado”, a expressão inglesa “figured world”. 
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que nos parece bastante evidente são os vários mecanismos criados por esses líderes para que 

a comunidade realmente se tornasse aquilo que almejavam em seus escritos. 

Voltemos a uma questão, levantada por Garbini anteriormente, de a produção literária 

ter sido, no pré-exílio, um monopólio das elites. Vimos também que, aparentemente, não 

houve mudanças muito substanciais nos séculos subseqüentes. Parece válido fazer a mesma 

afirmação com relação a Qumran. Newson, como já enfatizado, observa que os manuscritos 

de Qumran caracterizam-se por serem textos oficiais. Os textos reconhecidamente sectários 

mais populares em Qumran constituíam-se, de modo geral, de regras, códigos penais, tratados 

doutrinais, orações e salmos a serem pronunciados em nome dos membros, interpretações 

próprias das Escrituras39 etc. Não há dúvida de que documentos oficiais são produzidos por 

grupos de comando. Esse grupo dominante, segundo os textos, constituir-se-ia basicamente de 

sacerdotes, levitas e os denominados “anciãos”. Essa evidência parece apontar para o fato de 

que os “Numerosos” provavelmente não produziram literatura. É possível que, com o passar 

do tempo, leigos entre os Numerosos tenham influenciado aspectos do estilo de vida e 

pensamento da Comunidade, mas os instrumentos de persuasão, a produção literária e o 

ensino ainda estavam nas mãos da “elite” de Qumran40.  

Em Qumran, porém, não se pode simplesmente afirmar que os regulamentos eram 

impostos de cima para baixo, uma vez que se tratava essencialmente de um grupo formado 

por voluntários, como fica muito claro nos objetivos traçados para a Comunidade na abertura 

da Regra da Comunidade: “...para buscar a Deus com [todo o coração e com toda a alma ], 

a fim de fazer o que é bom e o que é reto diante Dele assim como ordenou pela mão de 

Moisés e pela mão de todos os Seus servos, os profetas, e amar tudo o que escolheu e odiar a 

tudo o que rejeitou, para distanciar-se de todo mal e apegar-se a todas as obras do bem e praticar a 

verdade, a justiça e o direito na terra e não caminhar mais na obstinação de um coração culpado 

e olhos luxuriosos a fim de fazer todo (tipo de) mal, mas acolher todos os voluntários a fim de 

cumprir os preceitos de Deus na aliança da graça para ser reunido no conselho de Deus e 

                                                        
39 Como, p. ex., as interpretações “proféticas” denominadas “pesharim”. Nossa análise do Pesher Habacuc, 
conduzida durante nossa pesquisa de mestrado, levou-nos à conclusão de que, provavelmente, havia um grupo 
líder que acreditava ser herdeiro (e devia ser reconhecido por todos como tal) do dom “interpretativo- profético” 
do Mestre de Justiça. Visto como revelação divina particular, primeiro ao mestre e depois aos intérpretes da 
Comunidade, eles também eram documentos oficiais e devem ser tratados como produção de sua liderança (v., p. 
ex., SILVA, Clarisse, 2004, pp. 271s; 282-86; 383-4; 388-9).  
40 L. Lawrence coloca muito bem ao lembrar que todos eram chamados à “perfeição” e, nesse sentido, viam-se 
como uma elite. Isso talvez pudessem dizer em relação ao restante do Judaísmo ou em relação a outros que não 
desenvolviam as mesmas aptidões ou se adequavam. A autora explica: “Based on achievement - virtuosity is in 

principle an option to all even if actually valid for a ‘heroic’ minority alone. There is an element of elitism–one 

based however on achievement and not ascriptive criteria.” (LAWRENCE, 2005, p. 97). Porém, é bastante claro 
que Qumran reproduz e fortalece a estrutura sócio-religiosa de Israel e sua divisão entre sacerdotes, levitas e 
leigos, tendo nos primeiros sua elite natural desde o fim da monarquia davídica.   
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andar diante Dele em perfeição (em) todas as coisas reveladas para os tempos determinados 

de seus testemunhos...” (1QS I, 1-9)41. Assim, um dos principais objetivos da Comunidade 

era acolher aqueles que desejavam viver como eles e que, com esse intuito, deviam, voluntária 

e obrigatoriamente, submeter-se às suas regras. De modo ainda mais inquestionável a partir do 

momento em que essas regras são apresentadas como sendo “as coisas reveladas para os 

tempos determinados de seus testemunhos” e a única forma de cumprir a lei e os profetas. O 

código penal de Qumran servia para aqueles que, por algum momento, esqueceram-se disso 

ou que, aberta e conscientemente, decidiram rebelar-se contra o novo status quo42. 

A questão da revelação do conhecimento divino, para Qumran, é o divisor de águas 

entre a Comunidade, que possui essa revelação que denominam “ ותנסתר ” “as coisas ocultas”, 

e os demais, que continuam na ignorância. A estes, Deus conferira, através de Moisés, as 

“coisas reveladas” “נגלות”, mas não tinham meios para cumpri-las, uma vez que desprezaram 

o conhecimento de sua verdadeira interpretação43. Essa revelação gradual, que acontecia 

conforme um plano divino, em seu devido tempo, dava acesso a conhecer Sua vontade e a 

história e o espírito humanos como apenas Deus os conhecia. Era essa sabedoria especial, 

portanto, “o caminho de perfeição” para a salvação, compreendido como obediência à Torá, 

conforme interpretada pela Comunidade. Grossman resume: “By articulating this distinction 

in terms of knowledge–God’s knowledge of human history, compared with the ignorance of 

the wicked–this approach to history also makes a space for a unique understanding of the 

covenantal community. A covenanter is someone who can step outside of human time and who 

has perspective on all that has been and will be. This perspective comes from God (and 

through the teachings of ‘those anointed in his holy spirit’, CD 2.12), and it alone provides 

the key that unlocks the barrier between human experience and divine reality.” 

(GROSSMAN, 2002, p. 106).   

Para Newson, um forte sistema disciplinador estaria nos fundamentos da estrutura da 

Comunidade, de modo especial para inculcar essa revelação exclusiva que levava, em última 

instância, à perfeição segundo a vontade divina. Baseada em Michel Foucault, ela explica que 

instituições disciplinares utilizam-se do que Foucault chamou de “disciplinary power”, que 

teria como um dos principais objetivos o controle do corpo como o “objeto primário de 

                                                        
41 A lista de objetivos da Comunidade segue até a linha 11. 
42 Lawrence comenta: “Group identification was not only stuff of positive rhetoric, for it also had practical 

import on the life of the group member. Their individual identity was tried, tested, refined melted and eventually 

welded into the identity of the entire group. … The individual was to strive for perfection in ritual conduct and 

proper observance of cultic festivals according to the solar calendar. Penalties for misidentification with the 

group were diverse…” (LAWRENCE, 2005, p. 88). 
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poder”
44: “The concern for seating order and decorum at Qumran assemblies is a similar 

form of such discipline. The organization and training of bodies is never incidental in the 

exercise of disciplinary power, for it subjects the individual to a form of control which 

eventually becomes a form of self control.” (NEWSON, 2004, pp. 96-7). Ela aponta ainda 

outras características dessa forma de controle disciplinar, como teorizado por Foucault, que, 

dentro de seu quadro geral, encaixam-se perfeitamente ao que conhecemos das regras 

comunitárias em Qumran. Uma é o apego ao detalhe: imitando sistemas e códigos judiciários, 

de modo geral não regulam leis criminais e morais, mas muitas vezes questões relativas ao 

indivíduo45. Outra característica seria o método de convencimento e encorajamento atrelado a 

um sistema de punições e recompensas.  

Em 1QS VI, 24, o “código penal” da Comunidade abre com: “E essas são as regras 

pelas quais se julgará por uma investigação da Comunidade segundo os casos: ...”. Parece 

evidente a intenção, na própria abertura do código, de isolar o indivíduo transgressor durante 

seu julgamento. A Comunidade, em conjunto, investiga e julga, tornando-se um poder muito 

mais hegemônico do que se apenas a liderança estivesse no processo. O infrator, por sua vez, 

encontra-se sozinho diante de toda a estrutura de poder, que une líderes e companheiros de 

comunidade para uma decisão inapelável sobre seu destino. Alguns dos temas abordados são, 

p. ex., cochilar “até três vezes” durante a reunião dos Numerosos (1QS VII, 11) ou sair dela 

sem permissão (ali, 10-11); que respectivamente podiam acarretar dez e 30 dias de punição. 

Cuspir durante a reunião46 (ali, 13), rir “tolamente fazendo ouvir sua voz”47 (14), tirar sua 

mão de “debaixo de sua roupa, se houver um rasgo, e sua genitália puder ser vista”48 (13-4) 

                                                                                                                                                                             
43 Cf. as ressalvas de Heger com relação à idéia de “נגלות” e “נסתרות”, principalmente como colocada por 
Schiffman (cf. SCHIFFMAN, 1983, pp. 15ss e HEGER, 2007, In: RQ 90, pp. 167-206). 
44 A análise do sistema disciplinador como refletido pela Regra da Comunidade e as Hodayot foi realizada pela 
autora com base na teoria de Michel Foucault conforme exposto no artigo “Technologies of the Self” 
(FOUCAULT, Michel. Technologies of the Self. In: MARTIN, L.H.; GUTMAN, H. HUTTON, P.H. 
Technologies of the Self. Amherst: University of Massachusets, 1988). 
45 Foucault analisa a escola e o exército como exemplos de instituições que funcionam mais ou menos com essas 
mesmas bases (em FOUCAULT, Displine and Punish: the Birth of Prison, 1977, p. 140 – ISBN: 0-394-
49942-5; In: NEWSON, 2004, p. 98). 
46 Compare nos escritos rabínicos Berakhot 24, 2 2 e, em J. Berakhot folha 6 p. 4 (LICHT, p. 164). Cf. também 
Josefo, Guerra II, 147. 
47 Cf. Avot 3, 13; 6, 5 (LICHT, 1956, p. 164).  
48 Há uma forte tendência a se interpretar o termo “mão”, nessa lei, como um eufemismo para o membro genital 
masculino. Inclusive, Charlesworth (1994) traduz abertamente por “penis”. Martínez/Tigchelaar transcrevem 
“mão”, colocando o termo entre aspas. Dupont-Sommer insere uma nota explicativa. Porém, seguimos a 
sugestão de Licht de que o termo “mão” não tem sentidos escusos, e isso por alguns motivos. O primeiro de 
todos é que o termo para a genitália “ערוה” (ele denota os genitais masculinos e femininos, mas aqui, com o 
sufixo possessivo na terceira do masculino, é bastante claro que se refere literalmente ao membro viril 
masculino) aparece na segunda parte da regra, sem rodeios (traduzimos por “genitália”). Qual seria o sentido de, 
num primeiro momento, ter o cuidado de lançar mão de um eufemismo, para, no momento seguinte, ser direto e 
literal? É até irônico que Charlesworth substitua o suposto eufemismo pelo termo em si e depois traduza “ערוה” 
delicadamente por “nudez”. Um segundo argumento em favor da tese de Licht é a própria lógica da sentença. 
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ou, ainda, tirar a mão esquerda “a fim de opinar (gesticulando) com ela” (15)49, levam a penas 

semelhantes. Andar nu “diante do seu próximo, sem estar enfermo”, devia ser punido mais 

severamente, com seis meses de ração reduzida (12)50. Difamar o próximo leva a um ano de 

separação da “pureza dos Numerosos”51 (15-6), assim como responder com “cerviz dura” ou 

                                                                                                                                                                             
Licht explica que, no período, o costume era usar duas peças de roupa. Primeiro a túnica por baixo, e, por cima, 
uma espécie de manto que cobria ao menos um dos braços (basta lembrar as estátuas romanas e gregas para se 
ter uma idéia). Se na túnica houvesse um rasgo, conforme a pessoa gesticulasse, ela podia mover esse manto de 
forma que a túnica de baixo aparecesse mais, ou, menos. Isso se encaixa perfeitamente com a estrutura da 
sentença que primeiro descreve o ato de levantar o braço fazendo o manto de cima descobrir a túnica, que, se 
rasgada, mostrava as partes pudendas. Assim temos numa estrutura perfeitamente lógica, ou seja, a descrição da 
ação e das circunstâncias, que trazem a conseqüência e sua punição. Desta forma, a pessoa seria punida por não 
evitar essa situação constrangedora (quer fosse providenciando nova túnica ou ainda, ciente da situação, 
tomando o devido cuidado para que não se evidenciasse o fato; Licht, 1956,p. 164). Se substituirmos “mão” por 
membro viril, essa seqüência lógica é quebrada e teríamos uma repetição desajeitada e desnecessária (outros 
ainda traduzem o waw conjuntivo, que ajuda a criar a concatenação da cena descrita por “ou”, derivando daí dois 
casos – o homem que tira seu membro e aquele que tem um rasgo na túnica). Além disso, o texto ficaria bastante 
dúbio e teria de se pensar que a ação de mostrar o membro foi proposital, opção que é descartada quando 
lembramos que o castigo é de 30 dias, um dos menores em 1QS. E isso seria ainda mais patente se lêssemos 
“ou”, supondo aí que os dois casos (daquele que supostamente tiraria o membro e aquele que apenas tinha um 
rasgo na túnica) seriam castigados da mesma forma e ambos com uma pena leve.    
49 Nossa tradução segue interpretação de Licht, que observa que o manto que cobria a túnica também cobria o 
braço e mão esquerdos e deixava a mão direita livre. Gesticular com as duas mãos, portanto, podia dar uma 
impressão de desmazelo e confusão (Op. Cit., p. 164). Essa explicação é uma resposta convincente para o 
questionamento levantado por Wernberg-Møller de por que a proibição especificaria apenas a mão esquerda. O 
mesmo autor, contudo, também traz uma interpretação interessante ao defender que a norma determinava que se 
comesse “ereto” e não reclinado sobre a mão esquerda (a raiz do verbo não seria “ׂשיח” “falar”, mas “ׁשחח” 
“inclinar-se/curvar-se”; WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 118), como era costume romano. Enfim, as duas 
explicações referem-se a questões de boas maneiras (uma à mesa, porém). A segunda também denotaria um 
repúdio a um costume estrangeiro, adotado pela classe alta na Judéia.   
50 Cf. Jub 7, 20 e, com relação aos essênios, Guerra, 2, 129. 148.161. Outras opções para o termo “אנוש” (que 
traduzimos por “doente” “enfermo”, seguindo Licht e Dupont-Sommer), seriam “pobre” (p. ex., Wernberg- 
Møller) e “forçado” (p. ex., Charlesworth) ou, ainda, “sem necessidade” (Martínez/Tigchelaar). Porém, é difícil 
imaginar, em uma comunidade de bens, pessoas pobres a ponto de se verem obrigadas a andar seminus, sem 
receber o auxílio apropriado (vê-se hoje em conventos e mosteiros, em que a necessidade de um membro é um 
problema a ser resolvido ou administrado, se não por todos, por sua liderança). A segunda opção talvez seja 
ainda mais problemática e certamente demandaria outras leis punitivas relacionadas ao tema, além de muito mais 
severas para aquele que tivesse forçado seu “próximo” a tal constrangimento. Assim, além de não haver qualquer 
lei nesse sentido, i.e., contra qualquer tipo de “abuso” sexual em 1QS, a própria lei de que tratamos não parece 
evidenciar qualquer menção a uma situação mais agressiva ou abusiva. A sugestão de Martínez/Tigchelaar 
parece mais interessante, mas traz um sentido um pouco distante do termo (provavelmente, Martínez/Tigchelaar 
o derivaram de “ser forçado”, mas perceberam o problema que acarreta), uma vez que sabemos que o termo pode 
ter o significado preciso de “doença grave”. Assim, o doente estava liberado para um exame físico por parte de 
um médico ou do sacerdote. 
51 Licht observa que a expressão “טהרת הרבים” tem um significado mais amplo do que simplesmente o alimento 
dos membros plenos da comunidade. Certamente, trata-se de objetos e produtos em estado de pureza, que não 
deviam ser contaminados pela impureza daqueles de fora. Aqueles que não são membros da seita permaneciam 
impuros, uma vez que não participavam dos ritos purificatórios da comunidade e tampouco eram purificados 
pelos sacrifícios ineficientes de um santuário profanado. Contudo, em resumo, pode sim significar, na prática e 
principalmente, o alimento puro servido à mesa dos Numerosos. Afinal, eles tinham de estar em estado de pureza 
para juntos tomarem a refeição. O candidato recém chegado, durante todo o primeiro ano de formação, é visto 
como tão impuro quanto qualquer pessoa de fora da Comunidade e era terminantemente proibido de comer e 
mesmo tocar o alimento comunal, sem contaminá-lo. O candidato que passasse o primeiro ano probatório e 
tivesse sido aceito após a primeira avaliação tinha o direito de comer da comida da comunidade, mas 
provavelmente não de sentar-se junto aos membros plenos ou tocar em qualquer alimento líquido (LICHT, 1956, 
pp. 145-6). Isso se deve aos dois graus diferentes de impureza: a mais grave, do candidato recém chegado, e a 
mais leve, do candidato que passa pelo primeiro exame e que está em seu segundo ano. Segundo a Mishná, os 
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falar com impaciência a alguém acima da sua categoria na classificação estabelecida pela 

Comunidade (VI, 25-26)52. Difamar os Numerosos, porém, ou murmurar “contra o 

fundamento da Comunidade” acarretava expulsão, sem direito a retorno (VII, 16-17). O 

mesmo valia para qualquer um que pronunciasse “o nome honrado sobre tudo [...]”, quer 

fosse enquanto estivesse lendo o “Livro”, por blasfêmia, ou espontaneamente, em um 

momento de terror (VI, 27-VII, 1-2). Já aquele que “se desviasse” do “fundamento da 

Comunidade”, “traindo a verdade e andando na obstinação de seu coração”, uma vez 

arrependido, tinha permissão para voltar à Comunidade. Contudo, não impunemente, é claro, 

mas antes seria penalizado por dois anos: “no primeiro, não tocará na pureza (= no alimento 

puro) dos Numerosos e, no segundo, não tocará (na pureza) alimento líquido dos Numerosos, 

e sentará atrás de todos os homens da Comunidade.” (18-20). O indivíduo é, então, 

novamente avaliado; se readmitido, é inscrito em sua “categoria” e “depois será questionado 

com relação ao julgamento” (21). Em resumo, ele volta ao estado de candidato recém 

chegado, no mesmo estado de impureza dos não-membros, ou talvez em uma situação ainda 

                                                                                                                                                                             
líquidos são sujeitos mais facilmente à contaminação por impureza ritual. Isso explicaria por que, apenas no 
estado pleno de pureza, a pessoa teria acesso ao alimento líquido da Comunidade (v. Serakhim 299-303; Op. 
Cit., p. 148; WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 110; SCHIFFMAN, 1983, p. 164). 
52 Schwartz descreve uma cena possível: “Suppose, for example, a young sectarian reading the Manual of 

Discipline. If a priest came up and gave him an order when he was reading cols. 5 or 9, he might jump up and 

fulfill it, for those texts make it clear that he was bound to follow the priests’ authority. If, on the other hand, he 

was reading columns 3-4 or 11, he might wonder why being a son of Aaron meant anything; what counts is 

whether one is a son of light, and anyway, all ‘born of woman’ (11, 21) are equally vile, apart from God’s 

special gracious election. In the latter event, he might angrily tell the priest not to rely on his being a son of 

Aaron, for God could make even stone into sons…” (SCHWARTZ, 1992, Studies, p. 20). Poderíamos continuar 
contando a história dizendo como o sacerdote poderia ter retrucado, lembrando a doutrina predestinatária da 
seita, assim: “A sabedoria divina bem o fez quando determinou criar a mim como um filho de Aarão, escolhido 
para participar do lote da luz e receber Sua revelação, e a você, um leigo que não sabe obedecer a Sua vontade, 
interpretada segundo a verdade pelos filhos de Zadoc”. A despeito de ser uma cena “possível”, na prática, esse 
“jovem voluntário” teria sido devidamente punido, conforme demandam essas colunas que possivelmente 
desconhecia ou ignorara (afinal, talvez tenhamos aí uma das razões para que o documento tenha sido compilado 
da forma que o foi!). Além do que, na verdade, por responder abusivamente a um sacerdote, ele seria castigado 
com o dobro da pena caso tivesse feito o mesmo a um superior leigo ou levita: “E se falar contra um dos 

sacerdotes inscritos no livro alguma palavra com ira será punido por um ano e será  deixado isolado da pureza 

(alimento puro) dos Numerosos. Mas se falar inadvertidamente será punido por seis meses (“בשגגה” 
“inadvertidamente”, mesmo termo utilizado em Lv para as transgressões passíveis de expiação pelo sacrifício; 
cf. cap. 1, pp.).” (1QS VII, 2-3). Para Charlesworth, estamos diante de um afastamento mais radical e, assim, 
traduz “ומובדל על נפשו” por “alone”, que traduzimos por “deixado isolado” (em Nota informa a tradução mais 
literal, ou seja, “by himself” – Charlesworth, p. 31, Nota 175). A leitura de García e Tigchelaar, entretanto, é de 
que se trataria de uma ameaça de pena capital: “he will be punished for one year and shall be excluded, under 

sentence of death...”. Na verdade, parece não haver base para essa opção de García-Tigchelaar. Quanto à 
menção à famosa frase de João Batista no final da citação de Schwartz, consideramos complicado esse salto 
ideológico com relação a Qumran. O que percebemos em seus documentos é a reafirmação da distinção por 
nascença entre sacerdotes, levitas e leigos (e dentro dos grupos, entre aqueles com mais graus de luz, algo que é 
também avaliado pela capacidade em obedecer) e não é possível, com base nos documentos que sobreviveram 
até nós, confirmar que algum dia esse salto foi dado (e claro, se algum dia o seria).  
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pior, uma vez que não sabemos exatamente o que pode significar na prática ser “questionado 

com relação ao julgamento”53.  

As penas, então, variavam de uma punição leve, infligida com a redução de um quarto 

da porção diária do pão por dez dias, até a expulsão54. A falta de controle do corpo e das 

emoções, portanto, era drasticamente castigada. Como veremos mais pormenorizadamente 

adiante, também o controle da fala era quase absoluto. Mencionamos acima apenas alguns 

exemplos, mas a relação completa das infrações apenas confirmaria essa conclusão. Para 

aqueles que optassem abandonar a aliança, todavia, não havia salvação. Não seriam mais as 

punições corretoras que os esperavam, mas o castigo eterno em companhia daqueles que 

desdenharam a verdade professada pela Comunidade e se recusaram a aderir: “E a visita de 

todos os que andam nele (no caminho das trevas) será para a abundância de castigos pela 

mão de todos os anjos da destruição, para aniquilação pela ira abrasadora do Deus da 

vingança para terror eterno e vergonha sem fim com a humilhação da destruição pelo fogo 

das regiões tenebrosas. E todos os tempos de suas gerações passarão em tristes lamentações 

e amargos males nos abismos das trevas até sua destruição, sem que haja um resto ou 

sobrevivente entre eles” (Col. IV, 11-14). Esse discurso, possivelmente, podia ser bastante 

convincente para desencorajar recalcitrantes.  

Já as recompensas, tudo indica, eram prometidas aos mais obedientes, i.e., aos que 

mais se conformavam e absorviam a doutrina como fora estabelecida pela liderança 

comunitária. Nesse ponto, não importa tanto a questão da relação tempo-audiência como 

colocada por Grossman. Mesmo que a liderança tenha mudado a interpretação dos textos no 

decorrer da vida da Comunidade e mesmo que eventualmente membros individuais não 

concordassem ou não cumprissem certas determinações, eram os mais obedientes que eram 

recompensados, subindo de posição e ganhando mais influência. Esse expediente certamente 

ajudava na reprodução do discurso da liderança. A cada ano, todos os membros passavam por 

uma avaliação que definiria sua nova posição, conforme vemos em 1QS V, 23-24: “Todos 

eles deverão obedecer cada homem ao seu próximo, o menor ao maior, a fim de serem 

examinados os seus espíritos e suas obras, ano após ano, elevando (assim) cada homem 

segundo sua inteligência e perfeição de seu caminho, ou rebaixá-lo conforme suas faltas.”. 

                                                        
53 Cf. nota precedente. O membro pleno que tivesse mais de dez anos dentro da Comunidade e a abandonasse, 
não tinha direito a retorno. Qualquer membro que entrasse em contato com ele, para compartilhar da “pureza” ou 
de seus bens, estava destinado ao mesmo fim. 
54 Cf. em Schiffman, 1983, uma tabela que ilustra os tipos de pena e a sua duração. Pela sua análise, ele conclui 
que “נענש” (“será punido”) referir-se-ia sempre a redução de ¼ da porção da refeição. O isolamento na hora das 
refeições deve ser inferido apenas quando é explicitamente requerido, através do verbo “מובדל” (“será 
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Newson explica como funcionava a estrutura em Qumran, que era ao mesmo tempo 

dependente de uma hierarquia rígida nos quesitos de obediência e reconhecimento dos 

imediatamente superiores55, mas móvel, pois trabalhava com sistema de recompensas: 

“Systems of rewards and punishments are used as inducements to motivate achievement of 

the standard level of performance. These judgments evaluate behavior not simply in terms of 

a binary good/bad classification, as in a legal/judicial system, but in terms of better/worse, 

thus creating a hierarchy of skill or achievement, so that persons are distributed according to 

rank or grade. Thus rank itself becomes a form of reward and punishment, especially if it is 

made visible token or enacted in daily activities… Surveillance and the examination also 

make the individual an analyzable object whose peculiar achievements and limits become the 

focus of attention both for the person and for examining authority. Finally, hierarchical 

ranking distributes, and thus individualizes, by placing each person in relation to others.” 

(NEWSON, 2004, pp. 98 e 99). Essa estrutura aparentemente marcava os relacionamentos em 

Qumran, e determinava como cada indivíduo devia ou não agir ao lidar com o seu próximo56. 

Os regulamentos constantemente recordavam e enfatizavam esse ponto, como em VI, 2 (e 

como vimos acima na citação de V, 23-4): “Toda vez que alguém encontrar o seu próximo, 

que o menor obedeça ao maior com respeito ao trabalho e ao dinheiro.”. Um dos 

regulamentos do código penal que vimos acima também proibia responder com “cerviz dura” 

ou falar com impaciência a um superior. Segue o texto completo da norma: “E alguém que 

responder com cerviz dura e responder com impaciência, ignorando a posição de seu 

companheiro ao desafiar a autoridade de seu próximo que está inscrito antes dele, [toma]ndo 

a lei em sua (própria) mão, será punido por u[m] ano.”. Ao mesmo tempo, subir de posição 

na Comunidade compensava a obediência e a submissão e conferia um ganho de poder, talvez 

ilusório, ao menos para alguns, e certamente limitado. Também servia para confirmar a 

garantia da conquista dos bens escatológicos: “E à visita a todos aqueles que caminham nela 

                                                                                                                                                                             
separado”), que, na realidade, aparece nas penalizações mais severas, com exceção da expulsão por motivos 
óbvios (SCHIFFMAN, 1983, p. 160).  
55 Para B. Gärtner, a hierarquia em Qumran imita a hierarquia sacerdotal dentro da estrutura do Templo, onde 
cada um tinha seu lugar na hierarquia e seus deveres (GÄRTNER, 1965, p. 3): “The strict hierarchy of the 

Qumran community resembles so closely the system observed among the temple priests that is tempting to 

regard it as a reminiscence of the group which once broke away from the Jerusalem temple. This is particularly 

true in 1QSa, in which every priest, Levite and member has his own place and his own particular task (I, 16ff., 

23, ii, 14, 21).” (Op. Cit., p. 8). 
56 J. Baumgarten cita Josefo com relação aos essênios e seu rigorismo extremo com relação à pureza e ao 
respeito à hierarquia: “They are divided, according to the duration of their discipline, into four grades; and so 

far are the junior members inferior to the seniors, that a senior if but touched by a junior, must take a bath, as 

after contact with an alien.” (Guerra 2, 150; In: BAUMGARTEN, J., 1992, In: DIMANT et al, p. 200). Um 
pouco antes do trecho citado, Josefo comenta que nada lhes era permitido fazer sem anuência de seus superiores, 
com exceção da ajuda aos pobres. 
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(na verdade) serão curados, terão paz abundante com longos dias, frutuosa descendência 

com bênçãos perpétuas, alegria infinita na vida eterna e uma coroa de glória com uma veste 

majestosa na luz eterna.”
57 (1QS IV, 6-8). Enfim, um cenário muito mais atraente do que 

vimos no parágrafo anterior. É inegável que o discurso era extremamente poderoso e que a 

convicção que perpassa todos os textos produzidos pela seita não deixa espaço para o meio 

termo. Ou o membro assumia plenamente suas crenças e seu estilo de vida ou saberia que 

enfrentaria momentos difíceis que esperavam os mais questionadores, ou aqueles que 

simplesmente tivessem dificuldades em se enquadrar ou se controlar. Já aqueles que 

abandonavam ou eram expulsos, por sua vez, podiam ser perseguidos pelo fantasma da dúvida 

com relação a uma possível aniquilação futura. Para escaparem de tal destino em vida, apenas 

uma convicção à altura daquela promovida pela Comunidade poderia garantir paz de espírito. 

Outra característica desse sistema disciplinador apontada por Foucault, importante 

para garantir seu funcionamento geral, é a vigilância. Em Qumran, o mecanismo principal é o 

da admoestação entre seus membros: “Deve admoestar cada homem a seu próximo na 

ve[rd]ade, humildade e amor misericordioso (um) ao outro. Vacat. Não deverá falar ao seu 

irmão com ira ou com queixa ou com cerviz [dura ou inveja] de espírito maldoso. E não o 

odiará [na incircun]c[isão] de seu coração, mas no (mesmo) dia( ) o admoestará e não 

carregará iniqüidade por causa dele.” (1QS V, 24-VI, 1; cf. CD IX, 2-10)58. Mais adiante 

segue um regulamento que trata da queixa quando essa chega aos Numerosos: “E da mesma 

forma ninguém levará um assunto sobre seu próximo diante dos “Numerosos”, a não ser com 

uma admoestação diante de testemunhas. Nesses (preceitos) andarão em todos os seus 

lugares de moradia.”
59 (ali, 1-2). Schiffman depreende um complexo sistema judiciário, 

                                                        
57 Cf. Is 49, 20; 53, 10; Henoc 10, 17. Vale notar que, mesmo naquele momento tendo decidido pelo celibato, a 
bênção de uma descendência numerosa constava entre uma das principais graças escatológicas para Qumran. Seu 
ideal de vida abençoada está baseado nas promessas divinas conforme vemos na Torá. Em outros textos, também 
a herança da terra será enfatizada, abrangendo, portanto, basicamente as promessas divinas aos patriarcas.  
58 As leis são derivadas de Lv 19, 17. 
59 Essa passagem prevê que esses preceitos não se aplicariam apenas à Comunidade em Qumran, mas também 
aos “campos”, onde moravam essênios com famílias (v. nossa posição sobre o tema em SILVA, Clarisse, 325; 
354; 394-5). CD, documento geralmente associado aos regulamentos dos campos, tem uma legislação muito 
mais intrincada em seu sistema jurídico (principalmente colunas IX e X). Assim, colocamo-nos contra as teorias 
que defendem um rompimento entre Qumran e o seu “movimento parente”, que muitos consideram ser o 
essenismo (contra García Martínez, P. Davies, entre outros). Concordamos com uma das afirmações conclusivas 
de Crawford em sua análise do papel da mulher nos MMM: “Thus the two documents (1QS e CD) existed side 

by side, because the two groups of Essenes existed at the same time (independente da possibilidade de um ser um 
mais antigo do que outro, ou ter trechos de diferentes períodos). These groups not have been isolated, but in 

constant dialogue and communication.” (cf., p ex., CD VII, 4-9 e 1QS VI, 1-2?; CRAWFORD, 2003, In: PAUL 
et al., p. 149). Collins também recorda a óbvia conexão entre CD e 1QSa, principalmente com relação ao 
vocabulário utilizado e sua estrutura comunal formada por famílias (ambos um tanto diferentes quando 
comparados com 1QS) e comenta: “The relation of this text to both the Damascus Document and the Community 

rules shows again the difficulty, if not the impossibility, of assigning these rules to different movements.” 
(COLLINS, 2003, In: Op. Cit., p. 110). Na verdade, outros tantos argumentos poderiam ser levantados aqui, mas 
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principalmente de CD, com determinações claras e específicas sobre idade dos juízes, 

condições para ser testemunha, número de testemunhas para cada caso etc. Ele conclui, por 

fim, que a admoestação, na verdade, tinha valor legal (cf. procedimentos em CD IX, 1-X, 

10)60. Há sempre a possibilidade de que essas leis em CD fossem específicas para os campos. 

1QS não faz qualquer menção a juízes, por exemplo. A vida certamente era mais simples e 

despreocupada em Qumran, sendo um grupo muito menor com um grau maior de partilha de 

bens61. O controle e a vigilância também deviam ser mais eficazes62.  

Parece, por outro lado, bastante claro que esse código sectário também tenha se 

desenvolvido com a emergência de ocorrências e da vivência cotidiana dentro da 

Comunidade63. A almejada sociedade perfeita, tão enfatizada pela repetição insistente da 

                                                                                                                                                                             
o que nos importa no momento é apenas a colocação de nossa posição referente aos documentos que estamos 
analisando, os quais, acreditamos, pertencem a um mesmo movimento que formou comunidades com 
características distintas, assim como o cristianismo, mesmo em seus primeiros séculos, criou ordens, grupos e 
movimentos tão variados entre si como os contemplativos, ordens missionárias e comunidades leigas variadas (e 
atualmente não achamos nada de extraordinário nisso, tendo por algo “normal”. Qual será a causa da dificuldade 
de muitos em aceitar que o essenismo desenvolveu duas vertentes, assim como os textos descrevem e Josefo 
testemunha? Ou mesmo rejeitando a teoria essênica e descartando Josefo como evidência, apenas com base nos 
textos...).    
60 Cf. o estudo minucioso de Schiffman comparando o material jurídico encontrado entre os MMM com material 
rabínico paralelo (SCHIFFMAN, 1983, pp. 23-109).  
61 CD, p. ex., trata de questões de roubo, inexistente na Regra da Comunidade (1QS trata apenas da perda de 
bens da Comunidade por negligência). Nos campos, cada família devia ter sua própria casa e bens pessoais. 
Também ganhavam seus salários. Dos salários, eram recolhidos dois dias para ajudar no auxílio aos mais 
necessitados ou desamparados (XVI, 12-16). Em CD, encontram-se até mesmo leis sobre o tratamento de servos 
e servas (CD XI, 12 e XII, 10). Em Qumran, aparentemente, os bens levados para o fundo comum continuavam a 
ser propriedade individual, mas colocada para o uso do grupo. Se o membro abandonasse a Comunidade, esses 
bens provavelmente eram devolvidos (tornar-se-iam imediatamente bens de um impuro, que eram 
categoricamente interditados para o uso da Comunidade). Que em Qumran o membro pleno mantinha a posse 
nominal de seus bens fica claro pela lei que estabelece a obrigação de repor com os “próprios bens” a perda de 
um bem comum. Caso não tivesse condições, então o membro era penalizado por 60 dias (VII, 6-8).   
62 Ao mesmo tempo, eventuais conflitos deviam causar uma repercussão muito maior e profunda dentro do 
pequeno grupo do que o seria nos campos. 
63 Weinfeld (1986) levanta uma série de características compartilhadas entre grupos voluntários judaicos, como o 
de Qumran e os ḥaverim (e mesmo os primeiros grupos judeu-cristãos), e as e associações religiosas e 
profissionais helenistas contemporâneas (seria interessante ir ponto a ponto, mas se desviaria muito de nosso 
objetivo aqui, pois se estenderia além do recomendável). Enquanto ele está correto em apontar suas semelhanças, 
como, p. ex., a punição de determinadas atitudes dentro de suas reuniões, alguns de seus “rituais” de admissão 
como a obrigatoriedade de juramentos (segundo J. Baumgarten, não há juramento entre os ḥaverim, mas apenas 
uma promessa é feita; cf. B. Berakhot 7, 7; BAUMGARTEN, 1977, p. 5) ou, ainda, a coincidência de alguns 
cargos, Newson também tem sua razão ao ponderar que ele subestima o fato de a Regra da Comunidade ser sui 

generis (NEWSON, 2004, p. 101). Mas não apenas a Regra, como praticamente toda a produção sectária de 
Qumran. Weinfeld estava, de modo especial, polemizando contra Schiffman (1983), que, pela análise do código 
legal, principalmente de CD, concluíra que as leis de Qumran derivavam exclusivamente dos textos bíblicos. Na 
verdade, os dois podem ter sua razão. Realmente, é bastante evidente o fundamento bíblico de muitas das leis em 
CD (isso é mais certo quando são contados os fragmentos do Documento de Damasco encontrados na gruta 4, 
que demonstram que a seção legal era muito maior e tratava de leis sacerdotais como a torá das doenças de pele). 
Porém, parece também claro que a proibição de rir alto ou dormir em reuniões não tem qualquer base bíblica. 
Algumas tradições e até a organização dessas associações, provavelmente, eram conhecidas e talvez até 
consideradas óbvias no período (pensemos em regulamentos básicos de convivência em condomínios hoje, e que 
são adotados em quase todo planeta), e foram absorvidas não só por Qumran, mas por esses outros grupos 
judaicos. Não haveria por que renegar expedientes razoáveis, provindos da experiência, e que realmente eram 
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expressão “caminho de perfeição”64, estava ainda distante de ser atingida. No entanto, é no 

mínimo intrigante a menção de Schiffman de casos relatados por Josefo de membros da seita 

essênia que, depois de expulsos, ficavam à beira da morte por não se permitirem comer 

“alimentos impuros” de fora da Comunidade. Josefo conclui sua narrativa comentando que 

acabavam sendo readmitidos “às portas da morte”, com base na justificativa de que, com tal 

sofrimento, já deviam ter expiado por seus pecados65. Schiffman observa: “They were placed 

in a kind of ritual no man’s land. They had taken oaths to observe purity laws and were now 

denied entry to the Essene fellowship, the only realistic vehicle for observing those laws… 

What is important about this description is what it shows about the sincerity of those expelled. 

Even after expulsion, they still sought to observe the laws of ritual purity of food.”
66 

(SCHIFFMAN, 1983, p. 168). Em nosso estudo de Mestrado, também comentamos outro 

relato de Josefo que mencionava como os essênios, mesmo sob tortura nas mãos dos soldados 

romanos no período da revolta, heroicamente deixavam-se matar antes de renegar seu 

“legislador”. Analisando especificamente o Pesher Habacuc e seu discurso fortemente 

marcado pela experiência do Mestre de Justiça como intérprete inspirado e privilegiado das 

Escrituras e de sua fidelidade mesmo diante das perseguições, concluímos que materiais 

sectários como os Pesharim foram altamente eficazes em inculcar o tipo de sentimento 

descrito por Schiffman67. Newson traz uma citação que vale ser repetida aqui: “The motto of 

the disciplines might be: Get hold of their bodies-their hearts and minds will follow.”
68. 

                                                                                                                                                                             
eficientes para o bom funcionamento de atividades e convivência comunais. Ao mesmo tempo, essa 
“importação” não devia ser consciente, pois, como já dissemos, podiam parecer medidas óbvias. Além disso, é 
claro que alguns de seus regulamentos nasceram de sua experiência particular: afinal, em nenhuma outra 
associação religiosa ou profissional as pessoas tinham tomado a iniciativa radical de abandonar a sociedade para 
viver em uma comunidade a fim de preparar e esperar o fim dos tempos, ainda mais tendo o que hoje chamamos 
de Bíblia como principal guia. Schiffman, na verdade, nega qualquer influência helênica sobre Qumran, pois o 
antagonismo contra estrangeiros, e talvez contra o helenismo em particular (cf. SILVA, Clarisse, pp. 312 e Nota 
125; 319; 343, Nota 207), faria deles o “último” grupo a ser helenizado (SCHIFFMAN, 1983, p. 24). Se 
acatarmos a interpretação de Wernberg-Møller para 1QS VII, 15 (v. Nota 79 acima), Qumran teria polemizado 
contra estrangeiros e abertamente proibido costumes gregos e romanos como o uso do triclinium, bastante 
característico de sua cultura, algo que parece estar explícito na cena do banquete conforme descrita em 1QSa. 
Por outro lado, seria impossível ficar totalmente imune a seu próprio tempo (cf. o uso de roupas no estilo 
romano, provavelmente adotado em toda a Judéia; v. Nota 78).      
64 Ou semelhantes, como “andar em perfeição em todos os caminhos”. Cf. a idéia, quase obsessiva, aparecendo 
em 1QS I, 8. 13; II, 2; III, 3. 9-10; IV, 22; V, 24; VIII, 1. 9. 10. 18. 20. 21. 25; IX, 2. 5. 6. 8. 9. 19; X, 21; XI, 2. 
11. 17. 
65 Guerra 2, 8, 8 (143-144). 
66 Vale lembrar que Shiffman não identifica os essênios com os produtores dos Manuscritos de Qumran. Porém, 
ele mesmo vê aqui um ponto em comum entre os dois grupos (para ele, os MQ foram escritos por um grupo 
dissidente de saduceus), portanto, de qualquer modo, não haveria relevância, neste ponto, em fazer qualquer 
distinção.  
67 Em Josefo, Guerra II, 12, 154. Cf. SILVA, Clarisse, 2004, p. 316, Nota 136. 
68 RANSOM, In: FOULCAUT, M. Discipline, p. 47 ; In : NEWSON, 2004, p. 97 e nota 8. 
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Enfim, formar uma comunidade sectária era, primeiro, bem selecionar seus novos 

membros. Logo que o novo candidato chegava, ele passava pela avaliação do “homem 

indicado como cabeça dos Numerosos” e isso “com respeito à sua inteligência e às suas 

obras”. A avaliação, contudo levava em conta “se ele é apto à disciplina”, e, só então “o 

introduzirá na aliança a fim de voltar para a verdade e apartar-se de toda injustiça, bem 

como deve instruí-lo em todos os preceitos da Comunidade.” (1QS VI, 14-15). Um segundo 

passo é o exame da Comunidade, que confirmaria ou não a avaliação feita pelo “cabeça dos 

Numerosos” e, só então, o candidato poderia iniciar seus dois anos de instrução. Portanto, a 

capacidade de ser disciplinado e obedecer era precondição para qualquer potencial futuro 

membro. Newson toca na questão da necessidade que um grupo voluntário e sectário tem de 

um discurso persuasivo com o intuito de recrutar novos membros. O mesmo vale para 

Qumran, pois a Comunidade dependia de voluntários adultos para existir (NEWSON, p. 94). 

E, nesse ponto, aqueles que a procuravam faziam-no chamados exatamente por sua fama de 

ser estritos com relação à Lei e por oferecerem um discurso conservador dentro de uma 

sociedade que se transformava tão rapidamente69. Logo que chegavam, provavelmente 

ouviam: “E por isso ele entrará na aliança a fim de agir em conformidade com todos esses 

estatutos, unindo-se a uma congregação santa.” (1QS V, 20). Parece claro que, apesar de 

certo conhecimento prévio das condições de vida na Comunidade e de ouvirem avisos como 

esses, momentos de tensão e confronto certamente ocorreram, apenas não podemos imaginar 

com qual freqüência. A exigência da liderança por homens preparados e estudados70 pode ter 

                                                        
69 Paradoxalmente, a Comunidade era tão inovadora como fenômeno e como organização. Certamente, muitos 
estavam insatisfeitos com os rumos que a sociedade estava tomando e refugiar-se entre os “os filhos de Zadoc, 

os sacerdotes que guardam a aliança”, poderia parecer o caminho mais acertado. Pouilly comenta: “L’infidelité 

d’Israel provoque la Communauté à um retour aux sources, à Alliance.” (POUILLY, 1976, p. 53). Contudo, 
chamamos a atenção para o fato de que Pouilly trabalha com a teoria de Murphy O’Connor, que divide a história 
da Comunidade em diferentes fases supostamente passíveis de se inferir a partir do reconhecimento dos diversos 
materiais que comporiam a Regra da Comunidade. Ele, então, insere essa afirmação dentro de uma fase mais 
“introspectiva” da Comunidade, que se seguiria a um período mais “universalista”, assim como o idealismo teria 
dado lugar a uma maior institucionalização. O motivo seria, conforme fica claro acima, “a infidelidade de 
Israel”. A introspecção derivaria também de uma suposta diminuição do fervor inicial (Op. Cit., 50-2). O 
esquema defendido por ambos, no entanto, caiu por terra com a análise comparativa elaborada por  Metso de 
1QS com as cópias fragmentadas da Regra encontradas na caverna IV (voltaremos a esse assunto mais adiante).   
70 Uma passagem em CD XV, 15-17, mostra, em uma linguagem bastante direta e crua, a exigência por pessoas 
“capacitadas”, segundo os critérios da seita: “E de acordo com seu conhecimento (...) e qualquer um sendo um 

idiota, demente e qualquer simpl[ório ou pertu]rbado (?) e aqueles com olhos fracos se[m poder enxergar...] e 

qualquer jovem rapaz z[...]t (?)entrará [...]”. Apesar de bastante fragmentada, é clara a mensagem da citação 
(Martínez/Tigchelaar ainda completam algumas lacunas da seguinte forma: “se[m poder enxergar] ou manco ou 

um coxo o[u um surdo mudo] e qualquer jovem...” e ainda “nenhum [deles] entrará [para a congregação 

porque os santos anjos...]”). Ao candidato CD XV, 9-11 escreve: “para retor[nar à] Torá de Moisés de todo o 

coração [e de toda] alma, para aquilo que foi descoberto a fim de praticá-lo em to[do o te]mpo [da impieda]de. 

Ninguém deve informá-lo dos preceitos até que ele se ponha diante do Mevaqqer. Ao postar-se deve persuadi-lo 

quando este testá-lo a não ser que se mostre tolo ao questioná-lo.”. O mesmo em 1QSa I, 19-22: “E qualquer 

homem simplório não entrará no lote a fim de tomar posição sobre a congregação de Israel para litíg[io de 
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trazido, ou formado posteriormente, pessoas convictas e capazes de uma colaboração única, 

como também outras que não aceitariam submeter-se a qualquer imposição sem questioná-la. 

A frustração desses últimos de ser constantemente penalizados por transgressões, às vezes 

mínimas, e permanecer rebaixados na classificação, sujeitos a obedecer todos os demais, pode 

ter sido um motivo para conflitos pontuais, ou numerosos. Não há como ter certeza. 

Schiffman é bastante otimista com relação ao bom funcionamento geral da Comunidade e à 

determinação daqueles que se dispunham a seguir no “caminho de perfeição”, nos campos e, 

especialmente, na “perfeita santidade” em Qumran: “Although they were physically located 

within the general Jewish society (nos campos), they subscribed to the principles of the sect 

and to as many of its observances as were possible outside a self-contained community of 

perfect holiness as that at Qumran, described by the Manual (=Regra da Comunidade).” E 

continua: “While such a system (de obediência total aos superiores) might seem cumbersome, 

it was able to function smoothly since the group was do dedicated to their ideals and to the 

authority structure.” (SCHIFFMAN, 1983, p. 12 e 39). Enfim, pode-se presumir a boa 

vontade dos voluntários que, idealmente, segundo os textos, também eram tratados com a 

mesma intenção. Até qualquer evidência do contrário eram, acima de tudo, eleitos divinos, 

afinal: “...mas antes devem ser instruídos nos primeiros preceitos nos quais neles foram 

julgados os membros da Comunidade; ouviram a voz do Mestre Justo e não retrocederão das 

leis justas quando as ouvirem. Rejubilarão e se alegrarão e se encorajará seu coração e 

prevalecerão contra todos os filhos desse mundo.” (CD XX, 31-34).  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
jul]gamento ou assumir encargo da congregação, ou tomar lugar na guerra para subjugar as nações; ele 

apenas inscreverá sua família no registro do exército e fará o serviço prático conforme sua habilidade.”. 
Apesar de 1QS não trazer nenhuma regra equivalente a essas, dificilmente não teríamos quadro semelhante, 
mostrando o quão elitista (não no sentido de condição financeira, é claro) podia ser a Comunidade. Newson 
comenta sobre as avaliações pelas quais se submetiam os candidatos: “… Just this person and just these 

particular qualities become the focus of attention. Knowledge about the person, previously unknown, is 

generated through the examination and becomes available, not only to the authorities who have required it, but 

also to the person who speaks of himself. … Yet the individual, although he is required to disclose information, 

cannot himself interpret and evaluate the significance of what he discloses. That power belongs to the examining 

community. The individuating effect of the examination is also evident in the requirement that the examination be 

used to distinguish ‘between one man and another’ (5:21), the results being documented in a register (… 5:23; 

cf. 6:22). What results is rank.” (NEWSON, 2004, p. 139). 
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3.3) Hierarquia e Legitimidade: Liderança Sacerdotal nas Regras Comunais de 

Qumran  

 

Sinalizamos no tópico anterior para a questão do controle da fala e da comunicação dentro 

da Comunidade. Esse controle acontecia não apenas dentro das reuniões do Conselho da 

Comunidade, mas também no trato cotidiano entre os diferentes membros71. A posição na 

classificação da Comunidade definia essas relações e, portanto, a hierarquia era a base de toda 

a estrutura da seita. Cada um dos membros tinha sua posição determinada e devia obediência 

aos seus imediatamente superiores e podia exigi-la de todos aqueles inferiores a ele. Vimos 

que era interdito responder e falar com aspereza ou impaciência com um superior, devendo-

lhe total submissão. Nas reuniões eram impostas certas regras que garantissem sua 

organização: não interromper o próximo durante suas “palavras” (1QS VI, 10; VII, 9), ou 

então “não falará homem algum qualquer palavra que não o desejem os Numerosos, a não 

ser por aquele que é o Inspetor (Mevaqqer) sobre os Numerosos...” (VI, 11). Porém, mais 

especificamente, também é estabelecido que jamais alguém de um grau inferior teria liberdade 

para falar antes de alguém acima dele (VI, 10-11). Era necessário, outrossim, pedir permissão 

“solene” para falar na reunião dos Numerosos: “...e aquele que tiver algo consigo para falar 

para os Numerosos, mas não é da posição do homem que inquire o Conselho da 

Comunidade, que este homem se ponha de pé e diga: ‘Tenho comigo algo a falar para os 

Numerosos.’ Se disserem para fazê-lo, falará.” (VI, 12-13). É muito claro, a partir dessas 

regras, que qualquer membro da Comunidade, em qualquer posição classificatória, 

necessitava da permissão e do interesse da liderança para poder expressar-se na reunião do 

Conselho. Da mesma forma, certamente não era a última voz no momento da decisão final. 

Talvez tivessem o direito de expor situações, levantar questões e até de dar suas opiniões, 

conforme o “desejo dos Numerosos”72, mas, afinal, de quem era a última palavra?  

Após uma introdução em que se apresentavam os principais objetivos da seita, a Regra da 

Comunidade segue com uma descrição de um ritual que os especialistas reconheceram ser de 

                                                        
71 Com relação aos de fora, 1QS ordena: “E que não responda homem algum entre os membros da Comunidade 

segundo sua própria opinião em relação a qualquer lei ou julgamento.” (1QS V, 15-6).  
72 Grupo do qual o membro era parte efetiva, mas que, como indivíduo, não tinha a liberdade de expressar o que 
lhe era pertinente, mas antes devia consultar o “Mevaqqer sobre os Numerosos” para descobrir se era esse o 
desejo do grupo. Quem estabelecia o que era o desejo dos Numerosos então? Seria o Mevaqqer, algum outro 
líder ou o grupo? De qualquer modo, novamente há uma distinção entre o indivíduo e essa entidade suprema. 
Lawrence conclui: “The person initiated into the society envisioned in 1QS was forced to surrender spiritual, 

material and moral independence. He pledged to acquiesce to the influence of the group in issues of law 

observance.” (LAWRENCE, 2005, p. 90). 
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uma cerimônia de renovação da aliança73. A entrada solene é descrita em termos da estrutura 

hierárquica: “Assim farão de ano em ano, todos os dias do domínio de Belial. Os sacerdotes 

ingressarão em primeiro na ordem, segundo seus espíritos, um após o outro. E os levitas 

ingressarão após eles e todo o povo ingressará em terceiro na ordem, um após o outro, em 

milhares, centenas, cinqüentenas e dezenas, sabendo todo homem de Israel, cada um, a 

posição de seu lugar na Comunidade de Deus por um eterno conselho e nenhum será 

rebaixado da posição de seu lugar e não se elevará do lugar de seu lote...” (1QS II, 19-23). 

Segundo Newson, esse tipo de arranjo entre corpo e espaço tem uma lógica disciplinadora: 

“Along with operations on body themselves, disciplinary Power exercises itself through the 

organization of space, and in particular, the organization of bodies in space. Two features 

are characteristic: separation (e.g., the separate enclosure for the factory, schoolroom, army 

camp, prison) and internal organization, the grid within which bodies are arranged.” 

(NEWSON, 2004, p. 97) 74. A separação descrita em 1QS é bastante visual e evidente. Cada 

indivíduo tem seu espaço próprio, só dele, e, assim como sabe que todos que vêm atrás lhe 

são inferiores, deve reconhecer a superioridade daqueles a quem segue. Não tem o poder de se 

                                                        
73 Em um primeiro momento, consideraram tratar-se de um ritual de Yom Kippur (p. ex., v. WERNBERG- 
MØLLER, 1957, p. 50). Atualmente, parece estar definitivamente comprovado que se tratava de uma cerimônia 
realizada durante a festa das Semanas, que nesse período já estaria associada à entrega da Torá no Sinai. 
VanderKam vê nessa cerimônia da aliança mais uma evidência comprobatória de sua teoria de que a 
Comunidade idealizava identificar-se com os israelitas que receberam a revelação divina aos pés do Sinai. Ele 
diz: “That the Sinai covenant was on the minds of the Qumran Community is evident from the fact that they 

swore obedience to the entire Law of Moses (1QS 1, 8-9, 13-15, 16-7 etc.).” (VANDERKAM, 2005, In: 
HENZE, p. 49). VanderKam continua com a argumentação lembrando que, em Jubileus, assim como em 
calendários encontrados na gruta IV (4Q320frg. 4 III 1-5; 321 2 II 4-5), a festa das Semanas acontece no dia 15 
do terceiro mês, data que teria sido alcançada por exegese de Êxodo 19, 10-15. O autor de Jub toma a palavra 
 pronome demonstrativo da expressão “nesse mesmo dia” (em 19, 1, que também informa que os israelitas ,”זה“
chegaram no terceiro mês após a saída do Egito), relacionada ao dia da chegada ao Sinai, e soma as suas letras, 
cujo total é 12  (i.e., 7 + 5 do valor de cada letra) e, adicionando os três dias de preparação para a manifestação 
divina, chega ao dia 15. Uma cópia do Documento de Damasco menciona uma cerimônia de maldições e 
expulsão que parece coincidir com o que temos em 1QS. Essa cerimônia é estipulada para acontecer no terceiro 
mês. Assim, de acordo com os cálculos de VanderKam, até mesmo o dia da cerimônia talvez possa ser 
confirmado para o dia 15 do terceiro mês após a Páscoa (cf. argumentação de VANDERKAM, 2005, In: 
HENZEL, pp. 50-1). É uma hipótese. 
74 Baseada em Foucault. V. Discipline and Punish, p. 143. Parece conveniente enfatizar que a base de estudo de 
Foucault eram instituições laicas e contemporâneas. Nosso objeto de estudo, assim como o de Newson, é uma 
comunidade religiosa, voluntária e antiga e, essas diferenças essenciais, principalmente em sua motivação, 
devem estar sempre em mente ao se utilizar a teoria de Foucault como instrumento de análise. Mesmo se 
comparadas à escola ou ao exército (obviamente deixando de lado a prisão e a fábrica, que respectivamente são 
uma imposição e uma necessidade social, ou seja, emprego), as motivações religiosas têm um caráter distinto, 
enquanto a pessoa pensa estar conformando-se à vontade, não dos seus líderes ou da sociedade, mas de algo que 
é superior a si mesmo ou a estes. Nesse sentido, as igrejas com bases hierárquicas clericais configurariam, 
atualmente, na comparação mais próxima que poderíamos ter, quer por sua motivação religiosa quer por 
depender de voluntários para sua formação. Por isso mesmo é inconcebível a comparação que faz M. Conley da 
Comunidade de Qumran com regimes totalitários ou com o fascismo, no mínimo, “esquecendo-se” do caráter 
voluntário da seita (cf. argumentação em CONLEY, 1998, pp. 137-49). A teoria de Foucault é interessante para a 
análise de Qumran no momento em que ajuda a reconhecer e perceber, visual e espacialmente, sistemas de 
disciplina e hierarquia em uma determinada estrutura institucional.  
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elevar, assim como não tem o direito de escolher seu lugar, mesmo abaixo. O seu lugar é 

fixado pelos líderes da Comunidade, que têm a capacidade de discernir entre os espíritos, e 

esse é o critério de seleção75. Um olhar para esse quadro já diz tudo, sabe-se, sem necessidade 

de maiores explicações sobre quem são os líderes e quem são os seguidores.  

A cerimônia prossegue com o pronunciamento de bênçãos e maldições por parte de 

sacerdotes e levitas.  Eles iniciavam com um louvor a Deus em uníssono, enquanto “aqueles 

que ingressam na aliança dirão após eles: ‘Amén, Amén’”
76, isto é, todos os leigos apenas 

respondem à oração (1QS I, 19-20)77. Em seguida, sacerdotes contam as ações divinas de 

salvação para com Israel (leia-se para com a Comunidade; 21-22), e os levitas relatam as 

transgressões que precedem uma confissão geral de culpa dos presentes (e dos seus 

ancestrais), constatando a justiça divina em seus julgamentos. Mas, por fim, Deus lhes havia 

concedido misericórdia, conduzindo-os para a Comunidade; I, 22-II, 178. Depois vêm as 

bênçãos sacerdotais, seguindo de perto a bênção aarônida de Nm 6, 24-679 (II, 1-4). Licht 

também observa que, diferentemente de Nm, que pede a Deus que “ilumine Sua face”, 

voltando-se para o povo misericordiosamente, em 1QS o pedido é pela iluminação do coração 

do homem, almejando “inteligência que leve à vida eterna”80 (cf. LICHT, p. 69). As 

                                                        
75 Newson observa: “In the case of the annual covenant ceremony the precedence of the priests and levites might 

be taken as an instance of a symbolic arrangement, representing the fixed status of the priestly orders. But the 

rank order of the community represents simply the results of the early examination.” (NEWSON, 2004, p. 140). 
Aparentemente, o exame pretende descobrir o que a pessoa já possui ou é. Cada indivíduo nasceria com uma 
porção de luz e trevas, inalterável. Eles só precisam ser plenamente revelados conforme a pessoa é formada 
dentro da Comunidade. Assim, quanto mais o candidato ou o membro absorve e aprende a doutrina e a prática 
sectária, mais revelaria de seu espírito de luz. Aquele membro que não se desenvolve ou não aprende e, portanto, 
desobedece, teria, então, chegado a seu limite, tendo menos partes na luz do que outros. Vemos, pelo texto 
citado, que isso é da mesma forma válido entre os sacerdotes, que também entram em procissão, “segundo seus 
espíritos” (cf. sobre a questão no “tratado dos dois espíritos”, em 1QS III, 13-IV, 26).  
76 Cf. Nee 8, 6, entre outros. Observe-se que a descrição da cerimônia não é seqüencial, de modo que a entrada 
solene aparece depois, como vimos em II, 19-24, e parte da liturgia da cerimônia é apresentada antes, a partir de 
I, 18. 
77 Fraade não se supreende com a distribuição dos papéis na cerimônia: “The enhanced role of the priests and 

Levites at Qumran as the speakers of the blessings and curses, that is, as intermediaries in the divine-human 

covenantal relationship, should not be surprising given the hierocratic structure and ideology of the Qumran 

community.” (FRAADE, 2003, In: DSD X, p. 158). 
78 Poderia haver influência da confissão do sumo sacerdote sobre a cabeça do bode expiatório no ritual do Yom 

Kippur (Lv 16, 21; cf. também Yoma 3, 8; Sl 32, 5; 106, 6; Pr 28, 13; Dn 9, 5; 1Rs 8, 47)? Sobre a justiça divina 
em Seu julgamento e/ou a confissão dos próprios pecados e os das gerações anteriores v. Dn 9, 7; Jr 3, 25; Jub 1, 
22; Ez 2 e 20; Nee 9, 33 e CD 20, 29-30. 
79 Na verdade, é uma expansão que reforça, em sua versão, a noção de dualidade, tão importante para a seita. De 
qualquer forma, a linguagem e a idéia não são de modo algum estranhas às Escrituras (v., p. ex., Sl 121, 7; 
LICHT, 1956, p. 68). Wernberg-Møller cita Jub 12, 29 como “outro exemplo de uso livre da bênção aarônida” 
(WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 52).  
80 Enfim, um pedido muito mais antropocêntrico do que o de Nm. Wernberg-Møller comenta: “A variation of 

Num vi 25 which is typical of our community: the biblical phrase has been turned in subjective, mystic 

direction...” (Op. Cit., p. 52) Sobre o coração como sede do conhecimento e da decisão v. cap. 1, p. 56. Nitzan, 
em seu estudo sobre o uso de bênçãos e maldições litúrgicas utilizadas nas cerimônias em Qumran, nota que a 
iluminação do coração nessas bênçãos sacerdotais significa o entendimento e absorção da doutrina zadoquita: 
“The pristly blessing was thus used in the cerimonies of the Yahad as a liturgical medium for strengthening the 
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maldições são pronunciadas pelos levitas contra “todos os homens do lote de Belial” e 

constituem o exato oposto das bênçãos esperadas81. Novamente, ouvimos “todos os que 

ingressam na aliança” respondendo “Amén, Amén” (II, 4-10). No fim, sacerdotes e levitas 

unem-se para amaldiçoar todo aquele que “ingressa e entra nessa aliança e coloca o 

obstáculo de sua iniqüidade diante de si para voltar atrás por causa dele e ao ouvir das 

palavras dessa aliança ele sente-se abençoado
82

 em seu coração, dizendo: terei paz porque 

andarei na obstinação do meu coração.” (II, 11-17). Mais uma vez, ouvimos a voz dos leigos 

repetindo “Amén” (18)83. É impossível ser categórico, mas não é difícil de imaginar que 

outras orações, Salmos, Hodayot fossem lidas pela liderança em nome da Comunidade84.  

Sobre as Hodayot especificamente, Newson observa: “Armed with the tools of a hermeneutics 

                                                                                                                                                                             
confidence of its members in the Zadokite-priestly teaching of the Law. As a liturgical medium, its message is not 

direct and straight as in the sectarian halakhic compositions. Nevertheless its purpose, even though intimated in 

general terms, is clear.” (NITZAN, 2000, p. 266).  
81 V. a maldição pronunciada pelos levitas em Dt 27, 14ss. (v. também Regra da Guerra XIII, 2ss; XIV, 4). 
Nitzan, por fim, afirma que a maldição cabe àqueles que “rejeitaram a doutrina sacerdotal-zadoquita” (Op. Cit, p. 
270). 
82 Literalmente “abençoar-se-á”. O sentido é que o “falso” membro da Comunidade felicita-se ou congratula-se 
por sua “astúcia”, acreditando poder enganar a Deus e aos demais membros, mas Ele, que vê os corações e suas 
reais intenções, prepara-lhe a condenação. Cf. transcrição quase literal de toda essa introdução em Dt 29, 19. 
83 Fraade continua sua análise da cerimônia percebendo seu caráter dualista, contrastando com o texto bíblico de 
Dt de onde deriva: “In the sectarian context, however, the blessings and curses serve more than their biblical 

(and cross-cultural) role of providing divine sanctions to a body of rules to which the people oblige themselves 

through their assent. At Qumran the blessings and curses are designed, by their rewording but especially by 

their very juxtaposition, to give performative force to the dualistic ideology of the community… In other words, 

the blessings and curses ceremony at Qumran is not just about the consequences for individuals who obey or 

disobey the commandments, but about the assignment of individuals to the antithetical ‘lots’ of good and evil…” 
(grifo do autor, FRAADE, 2003, Op. Cit., pp. 158-9).  
84 Aparentemente o trecho de 4QDa 5 II, 1-3; 4QDb 5 III, 1-5; 4QDh 2, 1 é dirigido a sacerdotes: “[...] ..., e 

qualquer um q[ue fale fraco ou cuja voz falhe em suas palavras s]em separar suas palavras para fazer ouvir 

[sua voz, um homem entre esses não lerá no livro [da Torá], para que não leve a um erro em questões capitais 

[...] [...]. seus irmãos, os sacerdotes, em serviço.” (conforme 4QDa). A despeito da incerteza, Fraade mesmo 
utiliza essa passagem para chamar a atenção para o fato de que sacerdotes com deficiências estariam sendo 
desqualificados de uma função sacerdotal. i.e., a leitura das Escrituras, mais um “sinal” da perda da autoridade 
dos sacerdotes no período do Segundo Templo tardio (FRAADE, 1999, In: DSD VI, p. 115 e N. 22). Porém, essa 
é uma atitude comum entre os materiais sacerdotais bíblicos, determinar aqueles aptos ao serviço de Deus (v. 
Nota abaixo). De qualquer modo, por outro lado, o texto não confere a qualquer outro grupo esse privilégio. 
Martin recorda Fílon, que descreve os serviços religiosos em uma das sinagogas de Alexandria e comenta que 
um sacerdote presente ou um dos anciãos fazia a leitura das Escrituras e as interpretava (v. Hypoth 7, 13). O 
autor considera o trecho uma evidência da perda da autoridade sacerdotal na sinagoga: “Philo’s testimony 

indicates that members of priestly families were obviously likely to be-well-educated and well versed in 

scriptural interpretation–in the Diaspora as much as in Palestine – but that the fact of their priestly descent 

accorded them no institutional privileges in the Alexandrian προσευχή” (MARTIN, 2000, p. 188). Minha 
diferença com Martin é que não me surpreendo com a diminuição da autoridade sacerdotal na diáspora, mas sim 
com o fato de, mesmo sem qualquer relevância funcional, espiritual ou cultual por estarem longe do Templo de 
Jerusalém, os sacerdotes ainda serem preferidos para a leitura das Escrituras e interpretação textual em um 
ambiente não sacerdotal como a sinagoga. Assim como espanta ver uma ruína, o Muro das Lamentações, ser o 
local mais sagrado do Judaísmo e presenciar centenas de pessoas diariamente, judeus e cristãos, peregrinarem 
para orar e sentir-se mais próximos de Deus, junto àquelas pedras, após quase dois mil anos. Mas realmente, 
parece correto, até certo ponto, que os sábios leigos ganhavam respeitabilidade e influência na sociedade judaica 
do período também na Judéia (v. no nosso texto de Mestrado SILVA, Clarisse, pp. 359). O problema é querer 
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of suspicion, modern critics are inclined to dispute the universalizing pretense of the 

discourse of prayer. All kinds of social hierarchies and interests are smuggled into the 

language of prayer, critics claim; and indeed they are. The specific social interests and 

identities of the Qumran community saturate the language of the Hodayot. But the 

relationship between speaker and addressee in prayer tends to mask these social dimensions 

precisely because of the universal and absolute quality of the speech situation. Consequently, 

the language of prayer with its address to an absolute ‘you’ is a very powerful instrument for 

the formation of subjectivity.” (NEWSON, 2004, p. 205) 85. Podemos dizer que responder 

Amén tem o mesmo forte apelo à identificação pessoal e ao engajamento interior que as 

orações direcionadas. 

Nas refeições da Comunidade vemos um quadro semelhante. Para acontecer uma refeição 

comunal, aparentemente, seria necessário no mínimo o número de dez membros86. Enquanto 

essa informação pode ser inferida do texto87, outro ponto fica óbvio, i.e., em todas as refeições 

solenes da Comunidade era obrigatória a presença do sacerdote. Lemos em VI, 4-6: “E assim 

que prepararem a mesa para comer ou o mosto para beber, o sacerdote estenderá sua mão 

por primeiro
88

, a fim de abençoar os primeiros frutos do pão e o mosto a fim de bebê-lo. O 

sacerdote estenderá sua mão por primeiro para abençoar os primeiros frutos do pão e o 

                                                                                                                                                                             
passar automaticamente o fenômeno para Qumran quando os textos parecem transparentes com relação à 
importância do sacerdócio dentro da Comunidade.     
85 Newson apresenta uma análise profunda das Hodayot e da identificação com o membro que elas pretendiam 
criar. Elas tencionavam dar voz aos sentimentos comunais, como se fossem os sentimentos de cada um, 
estabelecendo a ligação entre eles e moldando a mentalidade individual e de experiência conjunta, ao mesmo 
tempo. De forma semelhante funcionariam as Hodayot “do líder” (que muitos especialistas acreditam terem sido 
escritas pelo próprio Mestre de Justiça), que serviriam como modelo de ideal comunal de como sentir, pensar e 
agir. Ela comenta: “Not only the sectarian learn the outlines of the typical sectarian identity from compositions 

like the Hodayot, but through the disciplines of rebuke and examination described in the Serek ha-Yahad he also 

learned which were considered inappropriate or erroneous articulations of his experience and which were well 

received and rewarded by his fellows.” (NEWSON, 2004, p. 204). 
86 Para Schiffman as refeições comunais não eram rotineiras, mas aconteciam em momentos especiais, quando se 
reuniam “dez membros” (SCHIFFMAN, 1983, p. 192). Mas, como vimos acima, em 1QS, um dos objetivos da 
Comunidade é que “comerão juntos, e juntos bendirão e juntos tomarão conselho” (1QS VI, 2-3). Ao menos, 
em Qumran, parece claro que sempre estariam mais de dez, reunidos aos sacerdotes, para tomar a refeição. 
Collins, no entanto,  acredita que Yaḥad não é sinônimo de Qumran e havia grupos menores vivendo no deserto, 
e, de qualquer modo, ligados à sede (COLLINS, 2003, In: PAUL, p. 111). Talvez nem sempre todos fossem a 
Qumran para as refeições no refeitório. Porém, é difícil imaginar tal situação, pois todos deviam comer da 
comida pura preparada na Comunidade. 
87 Há a referência a um grupo de dez antes e depois do trecho tratando da refeição. Isso é explícito na Regra da 

Congregação, que citamos logo abaixo. 
88 Para Licht, se o sacerdote abençoa “primeiramente”, isto provavelmente quer dizer que os demais fazem suas 
bênçãos individuais após ele. Em Gitin 59, 2 também é o sacerdote quem faz a primeira bênção. Porém, Licht 
minimiza as implicações disso. Ele também lembra que a bênção do final da refeição, muito importante no 
mundo rabínico, não aparece aqui. Por fim, cita a passagem de Guerra 2, 133, em que Josefo não descreve os 
essênios como abstêmios do vinho, como os nazireus, mas sim o fato de que nunca bebiam o vinho a fim de 
embriagar-se. Sobre o tema refeição com bênção, v. Josefo, Guerra 2, 131 (essênios), Berakot 7, 3 (fariseus) e 
Mt 14, 19 (judeus-cristãos; LICHT, 1956, p. 140). 
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mosto.”. Na Regra da Congregação, com regulamentos dirigidos para o período messiânico, 

a situação, bem como a proeminência sacerdotal, ficam ainda mais explícitas: “E [quando] se 

reunirem [à me]sa da comunidade [... para beber o mos]to e estiver preparada a mesa da 

Comunidade [e derramado o] mosto para beber [nenhum] homem [estenderá] a sua mão 

para as primícias do pão e para [o mosto] antes do sacerdote, porque [ele abe]nçoa as 

primícias do pão e do mos[to e estenderá] sua mão primeiro em direção ao pão e, depo[is, 

esten]derá sua mão o Messias de Israel em direção ao pão [e, em seguida, aben]çoarão toda 

a congregação da Comunidade, cada h[omem segundo] sua dignidade e, de acordo com essa 

lei, será feito em cada refei[ção em que se re]unirem até dez home[ns]. Vacat.” (1QSa II, 17-

22). Qualquer homem, inclusive o Messias de Israel, o Messias rei, é proibido de estender sua 

mão antes do sacerdote para abençoar; tendo o sacerdote tomado a iniciativa, ele pode fazer o 

mesmo, seguido do restante da congregação. Já vimos que as leis e regulamentos em Qumran 

são revelações para o seu tempo, um período determinado, até “o advento dos Messias de 

Aarão e Israel”89. Pelo contexto da Regra da Congregação, parece bem claro que estamos 

diante dos dois Messias, e que o Messias sacerdotal teria proeminência sobre o de Israel. 

Percebemos também que as normas determinadas para a refeição comunal praticamente não 

sofreriam mudanças, mas apenas seria adicionada a figura do Messias rei, subordinado ao 

sacerdote. A Comunidade previa a continuidade da centralidade do sacerdote principal, pelo 

que vimos até agora, ao menos em suas refeições. Isso porque, as bênçãos e maldições que 

vimos acima certamente seriam abolidas, uma vez que eram apenas realizadas de “ano em 

ano” durante o “domínio de Belial”. No período messiânico, certamente, não haveria mais 

pessoas a serem amaldiçoadas. 

Mas não é somente nas cerimônias e refeições comunais que essa mesma organização se 

repete: “E esta é a regra para a reunião dos Numerosos, cada homem na sua categoria, os 

sacerdotes assentar-se-ão primeiro, os anciãos em segundo
90

, e o resto de todo o povo 

assentar-se-á cada um de acordo com sua categoria e assim deliberarão com respeito ao 

                                                        
89 CD VII, 22-23: “E esta é a regra da assembléia [dos] cam[po]s que andam neles (nos preceitos) durante o 

período da impiedade até o advento do Messias de Aarão.”. 
90 Aqui não aparecem os levitas, mas sim os “anciãos”. Tratar-se-ia do mesmo grupo? Os levitas aparecem como 
segundo na hierarquia também em CD XIV, 3-6 (porém, em CD, a comunidade é dividida hierarquicamente em 
quatro, trazendo a classe dos estrangeiros residentes depois dos “israelitas”). Na verdade, a cerimônia é a única 
passagem da Regra em que os levitas são citados. Licht não percebe uma função clara para os levitas e sugere 
que eles são mencionados pela vontade de garantir-lhes um papel próprio, como descrito nas escrituras (LICHT, 
1956, p. 72). Porém, na cerimônia temos um ambiente litúrgico, enquanto aqui a reunião supõe um corpo 
legislativo-administrativo em que a função litúrgica dos levitas não tem importância, podendo ser contados com 
os representantes leigos – “anciãos” – da Comunidade. Além disso, os levitas aparecem com mais freqüência em 
CD, inclusive, como vimos acima (Nota 57), substituindo na instrução e orientação sacerdotes que não tivessem 
formação. Os “זקני הסרך” “anciãos da ordem” aparecem também em 1QM XIII, 1 e CD IX, 4. Enfim, também 
são poucas as referências aos anciãos. Existem, na verdade, mais menções aos levitas (cf. CD). 
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julgamento, com respeito a todo conselho e todo assunto relacionado com os Numerosos, 

cada um respondendo com seu conhecimento para o Conselho da Comunidade.” (1QS VI, 8-

11). Depois dessa introdução, iniciam as normas e suas penalizações, abrindo com aquelas 

limitações à palavra que tratamos no início do tópico. Diante dessa organização do espaço, 

que apresenta o mapa de poder dentro da Comunidade, parece claro a quem se devia pedir 

permissão, quem devia falar antes dos demais e quem concluía os debates e o julgamento. Na 

Regra da Congregação II, 11-17, lemos: “Na [reu]nião dos homens cujos nomes [são dos 

chamados] do tempo determinado para o conselho da Comunidade, quando [Deus] tiver feito 

nascer o Messias, entrará com eles [o sacerdote] à cabeça de toda a congregação de Israel, e 

todos os [seus] irm[ãos, filhos] de Aarão, os sacerdotes, [chamados] no tempo determinado 

dos homens de renome, e sentar-se-ão di[ante dele, cada homem] segundo a sua dignidade e, 

depois, en[trará o Mes]sias de Israel e sentar-se-ão diante dele os cabeças dos mil[hares de 

Israel cada ho]mem segundo a sua dignidade, de acordo com [sua] po[sição] em seus 

campos e de acordo com suas marchas. E todos os cabeças dos cl[ãs da congre]gação com 

os sábio[s de ...] sentarão diante deles, cada homem segundo sua dignidade.”
91. O grande 

acontecimento aqui, aparentemente, é o advento do Messias sacerdote, que está “à cabeça de 

toda a congregação de Israel”. Ele e seus irmãos entram triunfantes no local do Conselho da 

Congregação do futuro messiânico, dando abertura solene à sua sessão. O Messias de Israel 

tem sua entrada permitida apenas após a classe sacerdotal. Seguindo o Messias de Israel, vêm 

os chefes dos clãs e os demais representantes leigos logo atrás92. Os sábios leigos são, assim, 

                                                        
91 É muito forte a influência do livro de Números (principalmente dos caps. 1-3) nessa sociedade messiânica. 
Lembremos que essa é a sociedade ideal de P, dividida em clãs liderados por seus “cabeças”, representantes 
leigos junto a Moisés e Aarão. As tribos, ali, são dispostas ao redor do santuário, enquanto em 1QSa não há 
menção ao Templo. No entanto, a apresentação da autoridade sacerdotal que perpassa todo texto não deixa 
dúvida de que também nesse escrito, da mesma forma, a sociedade ideal gira em torno de suas leis e de seu 
mundo (com relação da análise sobre Nm v., p. ex., p. 64 N. 158).    
92 Aparentemente, as nomenclaturas alteram-se na nova sociedade (mais próximas ao que temos em CD). 
“Conselho da Comunidade” parece referir-se agora apenas ao corpo administrativo-judiciário: “E quando houver 

uma convocação de toda a assembléia para um julgamento ou para um conselho da Comunidade ou para uma 

convocação à guerra, santificar-se-ão por três dias a fim de estarem preparados todos os que vêm ao conselho. 

Esses são os homens chamados ao conselho da Comunidade, da idade de Vacat. todos os sá[bios ] da 

congregação e os entendidos e os instruídos de caminho perfeito e os homens de habilidade junto com [os 

comandantes das tri]bos e todos os seus juízes e seus oficiais e os comandantes dos milhares e comandantes das 

[centenas] e das cinqüentenas e das dezenas, e os levitas, dent[ro da divi]são de seu serviço.” (1QSa I, 25-II, 1). 
“Congregação” engloba toda a sociedade, inclusive mulheres, idosos e crianças, puros e impuros (no Conselho 
da Comunidade, no entanto, é interditado entrar em estado de impureza; II, 3ss e 10). É este o mesmo termo 
 utilizado por P para definir a sociedade israelita no deserto (em 1QS, no entanto, a Comunidade é (”עדה“)
designada apenas uma vez como Congregação, em V, 20). Também não há referência aos Numerosos, que 
desaparecem, tornando-se esse novo “Sinédrio”, que governa todo o Israel, liderados pelos dois Messias, a classe 
sacerdotal e os leigos chefes dos clãs.  
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mencionados, mas são devidamente localizados dentro do mapa de poder estabelecido pelos 

sacerdotes93.  

Schiffman e Pouilly, no entanto, são alguns dos especialistas que acreditam que o papel do 

sacerdote em Qumran, no período em que CD e 1QS foram finalizados, era, provavelmente, 

apenas cerimonial. Tratando-se de textos compósitos, com materiais de diferentes épocas, 

deixariam transparecer, em certos trechos antigos e ultrapassados, um período em que seus 

fundadores sacerdotes realmente comandavam a Comunidade. Entretanto, houvera uma 

democratização da Comunidade e o Conselho misto passara a governá-la.  Schiffman afirma: 

“Each man sees himself as a part of this group which in itself constitutes a sanctuary in exile, 

a replacement Temple for that which, to the sectarians, was currently in the hands of the 

evildoers. A dominant role is accorded the priests, although major decisions are made by a 

sectarian assembly, the moshav ha-rabbim. Even if at one time the priests had actually 

controlled affairs at Qumran, this role seems to be in the process of becoming ceremonial.” 

(SCHIFFMAN, 1983, p. 4). Alhures, porém, comenta que sequer haveria igualdade de 

direitos e deveres entre as três “classes” dentro da Comunidade: sacerdotes, levitas e 

israelitas. E conclui: “The Zadokite priests were accorded special preference above all. The 

entire sect was structured on a system of gradual promotion in status, regarding both 

entrance to the sect, and status within it. Little credence, then, ought to be given to the motive 

of equalization of rights and duties.” (Op. Cit., p. 31). Ele também não tem dúvidas com 

relação à submissão doutrinária de toda a Comunidade para com a liderança, pois se a 

Comunidade era eleita de Deus para a salvação, a liderança comunal o era para instruir e 

comandar: “... the sect’s leadership was regarded as elected by God. So any member who 

rejected the instructions or commands of his superior was rejecting a sectarian decision, 

tantamount to rejecting God’s command.” (Op. Cit. p. 39). Já vimos, porém, que na 

mentalidade da liderança de Qumran, os sacerdotes estão à frente das reuniões, refeições 

                                                        
93 É interessante que a Regra da Congregação prevê que o Israel que não pecou deliberadamente (“de mão 
erguida”), mas inadvertidamente, também faria parte da nação restabelecida. Essa é a sua abertura (com a 
introdução às regras após o Vacat.): “E esta é a regra para toda a congregação de Israel nos últimos dias 

quando se juntar[ão em unidade para and]ar segundo a lei dos filhos de Zadoc, os sacerdotes, e os membros de 

sua aliança que dei[xaram o cam]inho do povo. Esses são os homens de seu conselho que guardaram sua 

aliança no meio da impiedade a fim de expi[ar pela ter]ra. Quando eles vierem, serão congregados todos 

aqueles que chegam, da criança pequena até as mulheres e lerão aos seus ouvidos [to]das as leis da aliança e 

os instruirão em todos os seus preceitos, de modo que não mais errem por inadvertência. Vacat. E esta é a regra 

de todas as unidades de guerra da congregação para cidadãos em Israel e de [sua] juvent[ude]: [edu]cá-los-ão 

com o livro de Hagi e, de acordo com sua idade, instruí-los-ão nas lei[s da] aliança, e re[ceberão] sua 

[ins]trução em seus preceitos.” (1QSa I, 1-8). Porém, aparentemente, os cargos de comando ficarão nas mãos 
daqueles que, antes do período messiânico, já participavam da Comunidade. É possível que seja essa a 
configuração do “Conselho da Comunidade”.     
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comunitárias, cerimônias e à “cabeça de toda a Congregação” da sociedade futura, inclusive 

do Messias de Israel. 

Pouilly atesta para a proeminência dos sacerdotes e as características cultuais dentro da 

Comunidade, sendo que sua condição de “novo” Templo confirmariam essa posição e 

influência: “Ce groupement sectaire, à dominante sacerdotale, s’enracine dans um 

mouvement cultuel fervent. La Communauté, nous l’avons déjà vu, devient le véritable 

sanctuaire, le Temple par excellence. On comprend alors le rôle prépondérant de fils d’Aaron 

et l’importance de la séparation d’avec les hommes d’impieté. L’exigence de pureté rituelle 

est telle qu’on ne saurait garder un contact quelconque avec eux.” (POUILLY, 1976, p. 28). 

Porém, isso ocorrera nos primeiros tempos, quando da fundação da Comunidade (Op. Cit., p. 

39). Seguiu a esse período uma democratização a partir do estabelecimento do Conselho dos 

Numerosos. Agora o papel do sacerdote é “guardar a aliança” e muitos dos seus aspectos mais 

rígidos “são atenuados” (Op. Cit., p. 55). No trecho conhecido como manifesto, temos uma 

importante passagem para entendermos o alcance do poder e influência dos sacerdotes dentro 

da Comunidade: “Somente os filhos de Aarão terão autoridade no julgamento e nos bens
94

. 

Segundo suas palavras definir-se-á o lote de acordo com toda norma dos homens da 

Comunidade.” (IX, 7)95. Licht remete à Col. V, 3 (v. citação logo abaixo), por sua 

semelhança, mas ali os Numerosos dividem essa autoridade com os sacerdotes. Wernberg-

Møller também acredita tratar-se de uma tradição antiga, quando o poder dos sacerdotes era 

absoluto (WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 134).  

Porém, essa teoria está fundamentada principalmente na idéia de um “manifesto 

fundador”, que se constituiria nos caps. VIII, 1-10a + VIII, 12b-16a + IX, 3- X, 8a96. No 

entanto, Metso observou a ausência de 1QS VIII, 15-IX, 11 em 4QSe, demonstrando que a 

denominada fórmula “Quando existirem essas coisas em Israel”, que aparece três vezes nesse 

trecho, vista como núcleo do “manifesto” da fundação da Comunidade, não fazia parte da 

Regra original, assim como a menção aos messias e ao profeta. Metso conclui: “I would 

suggest, however, that the whole passage of 1QS VIII, 15-IX, 11 is a secondary insertion. The 

sections 1QS VIII, 16b-19 and VIII, 20-IX, 2 are clearly interpolations... The remaining 

section IX, 3-11 with the heading “When these exist in Israel” appears to be a duplicate of 

the beginning of column VIII, ... (which) functioned as a model...” (Metso, 1997, p. 72). 

                                                        
94 Cf. Eclo 45, 21.  
95 Vale notar que a única cópia da gruta 4 em que material paralelo a IX, 7 sobreviveu traz essa mesma instrução 
(cf. 4QSd VII).  
96 De acordo com a história textual da Regra conforme elaborada originalmente por Murphy-O’Connor e 
desenvolvida por outros especialistas, entre eles, Pouilly.  
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Enfim, ela explicita sua posição: “I no longer think it appropriate to speak of a Manifesto, but 

simply of an introduction...” (Op. Cit., p. 118). Este é um dos exemplos – entre outros 

apontados por Metso em seu trabalho – que levam a autora a acreditar que 4QSe é uma versão 

anterior e que 1QS é um texto atualizado97. Assim, não estamos diante de uma tradição antiga, 

do período da fundação, de um ultrapassado absolutismo sacerdotal. Na verdade, mesmo 

nessa passagem, não há como depreender tal absolutismo, pois ela termina confirmando o 

lugar dos demais membros, pois definirão a posição destes “de acordo com toda norma dos 

homens da Comunidade.”. Ao mesmo tempo que, talvez, não seja apropriado falar em termos 

de “absoluto”, também não se pode ignorar sua estrutura hierarquizada e a ordem definida 

estabelecida: “E essa é a regra para os homens da Comunidade que se voluntariam a 

                                                        
97 A autora descobriu, por exemplo, que nenhum dos manuscritos que sobreviveram até nossos dias é o mais 
original. Também observou que duas tradições do texto desenvolveram-se conjuntamente, mais ou menos ao 
mesmo tempo. Algo importante que ela conclui dessas informações é que, em nenhum momento, Qumran teria 
tido uma versão da Regra padrão, legítima e atualizada em definitivo. Algumas cópias são datadas 
paleograficamente em um momento posterior a 1QS e, surpreendentemente, contêm um texto mais antigo. As 
cópias de 4QSb-e, com tradições antigas se comparadas com 1QS, parecem ter sido copiadas sem correções, 
adições ou “modernizações”. Isso provaria que, mesmo com uma cópia mais atualizada disponível, não a 
perceberiam exatamente como a mais autoritativa ou como a versão definitiva, continuando a copiar versões 
anteriores a 1QS. D. Dimant, porém, entre outros especialistas, ainda defende que a data paleográfica é idêntica à 
data da versão do manuscrito. Entretanto, enquanto alguns, a partir dessa premissa, mantêm a teoria já veiculada 
por Murphy-O’Connor, Dimant levanta outras evidências que parecem comprovar o lugar especial que era 
conferido a 1QS dentro da Comunidade. Um dos pontos é a importância da Caverna I e de seus manuscritos 
guardados com tanto esmero dentro dos jarros onde foram encontrados quase dois mil anos depois. Ali foram 
arquivados outros textos como 1QM e 1QHa, redigidos em manuscritos com formato largo – assim como 1QS – 
com um trabalho primoroso do escriba. São, outrossim, os manuscritos mais desenvolvidos (ou “completos”) 
dentre suas cópias. A partir dessas considerações, Dimant acredita que estes documentos serviam como modelos 
para futuras cópias, sendo sua matriz principal (hipótese já defendida por STEGEMANN, 1998, p. 61, entre 
outros especialistas). Ela compara 1QS com o material encontrado na caverna IV: “1QS was copied in wide and 

long columns, and on a large scroll, perhaps  indicating the special, even official, status of this manuscript. Such 

status may also be surmised from the fact that it was deemed necessary to correct some sections of it. By 

contrast, the cave 4 copies are sparingly corrected. Moreover, 4QSd (4Q258) with its short recension is written 

in narrow columns on a relatively short scroll, perhaps copied for private use.” (DIMANT; 2004, p. 620). Por 
fim, conclui: “Later copies appear to be abbreviations, often made for personal usage. By virtue of their ancient 

and full versions, these cave 1 specimens appear to have been manuscripts of special importance, perhaps the 

venerated copies of earlier authoritative models of the major sectarian works.” (Op. Cit., p. 630). A despeito de 
Dimant não ter feito uma análise dos motivos para a seleção do material que foi copiado – uma vez que se 
excluíram, p. ex., os trechos sobre os filhos de Zadoc e sobre a aliança, ou seja, passagens importantes 
relacionadas à auto-definição da Comunidade – é bastante claro que a autora aponta 1QS como o documento 
lastro e símbolo da Comunidade (cf. toda argumentação em Op. Cit., pp. 615-30). Tigchelaar, no entanto, chega 
à conclusão semelhante por outros meios. Ao contrário de 1QM e 1QHa, o escriba de 1QS e provavelmente de 
outros manuscritos importantes como 4QSam(c), 4QTestimonia e 1QIsa(a), era bastante descuidado, cometendo 
erros acima da média, principalmente omitindo guturais e utilizando aramaísmos. Porém, não se converteram em 
provas contra o status de 1QS. Ao analisar 4QTest e seu caráter messiânico, Tigchelaar pondera a possibilidade 
de ter sido material utilizado pelo autor que incorporou o tema em 1QS IX, 3-11. Entre o levantamento de outras 
hipóteses a favor dessa tese, o autor acaba por concluir (ou conjecturar): “If that is the case, the scribe may have 

been one of the leaders of the Community, entitled to insert his scriptural interpretation in the Community’s 

Rulebook. This might explain why someone who was ‘careless’ and ‘less competent’ as a scribe was nonetheless 

entrusted to copy the 1QS scroll, and why this scroll was preserved so well.” (TIGCHELAAR, 2003, p. 452; v. 
toda a argumentação nas pp. 439-52). Assim, acreditamos que as evidências realmente indiquem para a 
importância da Caverna I e do documento de 1QS. A despeito de ser este o documento oficial, e talvez até por 
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converter-se de todo o mal e manter-se firme em tudo o que ordenou para a Sua vontade a 

fim de separar-se da congregação dos homens da injustiça para ser uma Comunidade, na 

Torah e nos bens, e respondam segundo a autoridade dos filhos de Zadoc, os sacerdotes que 

guardam a aliança
98

, e segundo a autoridade da maioria dos homens da Comunidade, 

aqueles que se mantêm firmes na aliança. Pela sua autoridade é ponderada a decisão sobre 

qualquer assunto da Torá e sobre os bens e o julgamento
99

, a fim de realizarem a união 

verdadeira
100

, a humildade, a retidão, a justiça, o amor misericordioso e a modéstia para 

andar em todos os  caminhos deles.” (1QS V, 1-4). Segundo Licht, os membros da 

comunidade, portanto, em qualquer situação ou em qualquer pergunta que lhes fosse dirigida, 

deviam responder conforme o que lhes era ensinado e o que era decidido pela comunidade e 

nunca dando sua opinião pessoal (LICHT, 1956, p. 123). A ênfase, na opinião do autor, é aqui 

colocada sobre a questão da obediência e da fraternidade dentro da Comunidade (Op. Cit., p. 

124). De acordo com a rígida hierarquia de Qumran, essa obediência se devia primeiro aos 

“filhos de Zadoc, os sacerdotes que guardam a aliança”. Assim como vimos na liturgia das 

bênçãos e maldições da cerimônia da renovação da aliança, os leigos são aqueles que entram 

nessa aliança previamente acordada e, aqui mais especificamente, são “aqueles que se 

mantêm firmes na aliança.”.  

Mais adiante, a sabedoria revelada da Comunidade é descrita como a vontade de Deus 

e o motivo para os candidatos se afastarem da sociedade: “Ele comprometer-se-á com um 

juramento obrigatório
101

 a voltar à Torá de Moisés
102

, de acordo com tudo o que ordenou
103

, 

com todo o coração e com toda a sua alma para tudo o que foi revelado disso aos filhos de 

Zadoc
104

, os sacerdotes que guardam a aliança e os que procuram a Sua vontade
105

, e a toda 

                                                                                                                                                                             
isso mesmo, cópias mais antigas e mais curtas continuaram a ser feitas, e por que não para uso privado? Nessa 
perspectiva, 1QS não seria “modelo” para outras cópias, mas a cópia venerável guardada pela Comunidade.        
98 Licht cita como base para essa denominação a passagem de Dt 33, 9, mas também chama a atenção para os 
zadoquitas de Ezequiel (44, 16; 48, 11) que “guardaram a guarda” de YHWH (LICHT, 1956, p. 104; cf. cap. 2, 
pp. 149ss). 
99 Termo ausente em 4QSd Frag. 1 I. 
100 Está ausente “união verdadeira”, em 4QSd. Também no lugar de “em todos os caminhos deles”, no final da 
frase, temos, nesse mesmo documento, a expressão “diante de teu Deus”. Para esse trecho cf. Mq 6, 8. 
101 Em 4 QSb frag. 5 e 4QSd Frag. 1 I, temos escrito “na obrigação/no compromisso” (“באסר”), em vez de 
“juramentos de obrigação/compromisso” “בשבועת אסר” (lit.; cf. Nm 30). 
102 Segundo Licht, esse é o conteúdo do juramento. A questão é também cumprir a lei mosaica conforme foi 
revelado à comunidade. Cf. CD 15, 8-10 (LICHT, pp. 1956, 127-8.130). 
103 Em 4 QSb Frag. 5 e 4QSd Frag. 1 I, a sentença “de acordo com tudo o que ordenou” está ausente. Cf. frase 
semelhante que é repetida durante toda a perícope da construção do tabernáculo (cap. 1, p. 105, N. 309). 
104 Em 4QSb Frag. 5 e 4QSd Frag. 1 I, está ausente toda a frase que segue, desde “aos filhos de Zadoc” (linha 9) 
até “sobre sua alma” (linha 10). No lugar dos “filhos de Zadoc” e da “multidão dos homens da aliança” aparece 
“conselho dos homens da Comunidade” (“עצת אנשי היחד”). 
 Charlesworth traduz por “seek” e Vermes por “seekers”, mas García e Tigchelaar optam por .”דורשי רצונו“ 105
“interpret”. As duas opções são possíveis e buscam legitimar a autoridade dos sacerdotes zadoquitas sobre a 
Comunidade, porém a segunda propõe uma autoridade praticamente absoluta como intérpretes não apenas da 
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a multidão de homens da sua aliança
106

 que se voluntariam juntos à Sua verdade e para 

andar na Sua vontade. Ele tomará sobre si (o compromisso), pela aliança, de separar-se de 

todos os injustos...” (V, 8-10). Assim, em primeiro lugar, a sabedoria e a inspiração 

interpretativa da lei foram concedidas aos sacerdotes, como outrora fora ao Mestre de Justiça, 

o sacerdote107. Em V, 21-22, é sob a “autoridade dos filhos de Aarão” e “da maioria de 

Israel”, que os candidatos são examinados. Todas essas são funções conferidas aos sacerdotes 

em IX, 7, que, por sua vez, devem seguir as normas “dos homens da Comunidade”, que, por 

sua vez, são guiados pelos sacerdotes. Parece mais um argumento circular que chega sempre 

ao mesmo ponto. Talvez o que temos na Coluna IX seja, na verdade, algo muito semelhante 

ao que está na Coluna V e queira dizer que a palavra final do “julgamento” pertencia a eles, 

segundo as regras debatidas na Comunidade e estabelecidas primeiro sob sua autoridade, e 

segundo pela autoridade dos “Numerosos”, conforme os princípios sacerdotais fixados pela 

seita. Na nota 97 acima, informamos que nas tradições mais antigas de 4QSb e “d” não há 

menção aos filhos de Zadoc e à multidão dos homens da aliança, mas apenas ao conselho. 

Vale notar, no entanto, que é muito provável que o texto, ao referir-se aos Numerosos e ao 

Conselho, sem fazer referência distinta aos sacerdotes, supõe a sua inclusão, uma vez que 

fazem parte intrínseca dentro das suas reuniões. Também se pode pensar nos motivos que 

levaram o legislador a acrescentar essa distinção aqui, dentro do “conselho”, entre “filhos de 

Zadoc” e a “multidão de homens”. Poder-se-ia conjecturar que configure um reforço sobre 

sua autoridade, ou talvez sinalize simplesmente para o crescimento da Comunidade e o 

sentimento da necessidade de estabelecer sua configuração precisa108. De qualquer modo, não 

denota obrigatoriamente uma mudança na prática ou no governo/hierarquia dentro da 

Comunidade, uma vez que os Rabbim se constituíam de membros leigos com sua liderança 

sacerdotal. De acordo com Metso, essas inserções indicariam a necessidade de enfatizar a 

liderança dos zadoquitas evitando qualquer dúvida sobre seu papel especial109: “...The 

redactor(s) wished to stress the purpose of 110הרבים
 as the true keeper of the covenant and, as 

                                                                                                                                                                             
palavra divina, mas de sua própria vontade. Optamos pela primeira, menos incisiva e ainda dentro de um ideal de 
humildade perante Deus que o texto freqüentemente procura passar. De qualquer modo, a comunidade é a única 
autoridade reconhecida para interpretação da lei.    
106 Lit: aliança deles – i.e., seria a aliança dos sacerdotes zadoquitas? Para Wernberg-Møller, é esse o caso 
(WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 95). Licht não coloca a questão. 
107 Cf. sobre o sacerdócio do Mestre de Justiça. SILVA, Clarisse, 2004, 309ss. 
108 Grossman simplesmente adverte para a complexidade do desenvolvimento comunal, que ainda não foi 
devidamente estabelecido pelos especialistas (ela, aqui, põe em dúvida a reivindicação textual de que os 
zadoquitas teriam fundado a Comunidade; GROSSMAN, 2002, p. 207).  
109 Algo similar acontece com V, 9-10, que traz a menção aos filhos de Zadoc e em 4QSb-d que traz “Conselho 
dos homens da Comunidade”.    
110 A autoridade dos Numerosos é enfatizada em outras passagens em 1QS, como em VI, 18-9, mas que, por 
outro lado, está faltando em 4QSb. Ao mesmo tempo, passagens reforçando a autoridade dos sacerdotes são 
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Vermes has pointed out, to emphasize the Zadokite link of the priestly leaders of the 

Community.
111

” (Metso, 1997, p. 78). A partir dessas constatações de Metso, é válido 

questionar se realmente é perceptível uma tendência para a democratização em Qumran nesse 

período e, se estivesse ocorrendo, em que grau. 

Já a administração dos bens da Comunidade estar nas mãos dos sacerdotes (outra 

função sacerdotal conforme IX, 7), parece até natural. Enquanto o Conselho podia debater e 

decidir – sempre com a aprovação final dos sacerdotes – sobre as questões financeiras da 

Comunidade, havia a necessidade de existir um grupo de pessoas confiáveis a quem os 

membros pudessem entregar suas posses sem receios. Dificilmente se encontraria outro grupo 

além dos sacerdotes. Assim já acontecia com as contribuições, tributos, dízimos112 e ofertas 

em geral que eram levados ao Templo de Jerusalém. O mais óbvio era a continuidade de tal 

costume. Em CD, a despeito desse poder sacerdotal parecer mais diluído, são os sacerdotes 

que guardam objetos perdidos, cujo dono é desconhecido, até que ele apareça: “E assim todo 

o objeto perdido que é encontrado, mas não tem donos, ficará com os sacerdotes, pois aquele 

que o encontrou não conhece o seu regulamento.” (CD IX, 14-15). Nas linhas 13-14, a 

restituição de objetos “de culpa” (roubados), segue uma confissão por parte de quem o 

encontrou, provavelmente feita aos próprios sacerdotes, que devem vir acompanhadas “do 

carneiro do sacrifício de reparação (=’Ašam)”. No Frag. 6 Cols. III e IV da cópia do 

Documento de Damasco, da gruta IV (4Q266), os sacerdotes recebem as contribuições 

 da produção agrícola. Esses são alguns exemplos que, mesmo no Documento de (”תרומה“)

Damasco que previa famílias que cuidavam de suas próprias posses e atividades, denotam o 

envolvimento sacerdotal com a administração e guarda de bens113. 

Também a supervisão sobre as reuniões e o dever da instrução permanecem nas mãos 

dos sacerdotes. Quando dez homens da Comunidade reúnem-se para estudar114, a Regra 

estabelece: “que não falte entre eles um homem que seja sacerdote. E cada um de acordo com 

a categoria sentar-se-á diante dele e desse modo deliberarão conselho em qualquer assunto.” 

                                                                                                                                                                             
adicionadas em 1QS e estão ausentes em in 4QSd. É o caso da sentença “Segundo suas palavras definir-se-á o 

lote de acordo com toda norma dos homens da Comunidade.”, que aparece logo após a afirmação de que apenas 
os sacerdotes administravam sobre a justiça e os bens (observe-se que essa afirmação sobre a autoridade 
sacerdotal ocorre nos dois documentos).   
111 Vermès, 1991, 254-255. 
112 Os dízimos eram repassados aos levitas, depois que os sacerdotes tiravam seus dez por cento. 
113 Os dois dias de salário doados para o cuidado com os mais necessitados nos campos são entregues nas mãos 
do mevaqqer e dos juízes (que, como vamos ver, era um corpo formado por quatro levitas e aarônidas e seis 
leigos). Sobre o mevaqqer veremos mais adiante. 
114 Para o número de no mínimo dez pessoas para formar uma comunidade dentro do pensamento judaico, v. 
Sanhedrin 1, 6; Avot 3, 6; Megillah 23b; Berakot 6ab. Em Megillah 3, 4 fala-se de uma reunião de nove leigos e 
um sacerdote, mas a localiza no Templo. Cf. CD XII, 22-XIII, 2 e Josefo, Guerra 2, 146 (LICHT, 1956, p. 139). 
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(1QS VI, 3-4). Um grupo de 12 homens e três sacerdotes é suposto em 1QS VIII, 1-4: “No 

Conselho da Comunidade, (haverá) doze homens e três sacerdotes, perfeitos em tudo o que 

tem sido revelado de toda a Torá, a fim de implementar verdade e justiça e julgamento e 

amor misericordioso, conduta humilde, um para com seu próximo, a fim de preservar a 

fidelidade na terra com firme propósito e espírito quebrantado, a fim de pagar pela 

iniqüidade através daqueles que praticam a justiça e sofrem provação e caminhar com todos 

pela medida da verdade {.} e norma do tempo.”. Os especialistas dividem-se em uma 

polêmica aparentemente insolúvel sobre que grupo seria esse exatamente115, mas o que nos 

interessa particularmente aqui é, novamente, a obrigatoriedade da presença e talvez orientação 

(ou fiscalização, ou os dois) sacerdotal. É bem verdade que CD deixa aberta a possibilidade 

de, na falta de um sacerdote bem preparado, um levita assumir a função: “E no lugar em que 

houver dez, não faltará um sacerdote entendido do livro de Hagi; por sua autoridade 

governará (?) a todos. Vacat. Mas se ele não for experiente nessas coisas, enquanto um levita 

é experiente nelas, então se tomará a decisão e serão conduzidos pela sua autoridade todos 

os membros do campo.” (CD VIII, 2-4). Porém, temos uma organização social muito mais 

flexível em CD do que em 1QS. Essa abertura refere-se aos campos e nada indica que valesse 

igualmente para Qumran. Segundo, e mais importante para nós, a função e o controle das 

                                                        
115 Segundo Licht, esse é o número mínimo para que um núcleo dentro da Comunidade possa funcionar e ser 
designado “conselho da comunidade”. Isso significa que, na realidade, as regras descritas aqui valem para toda a 
Comunidade igualmente, ou seja, também para os campos (cf. Op. Cit., pp. 167-168.178). A qualificação de 
“perfeitos em tudo o que foi revelado” provavelmente abrange a Torá e os ensinamentos da Comunidade (Op. 
Cit., p. 178). Weinfeld acredita que se trataria de um grupo de líderes dentro da Comunidade, pois, polemizando 
contra Licht, lembra que o quorum mínimo é de dez e não de 15 (porém, certamente Licht está pensando em dois 
grupos diferentes; ou seja, dez é o mínimo para o estudo e as refeições comunais, enquanto 15 o é para o 
“conselho da Comunidade”). Em sua opinião, por exemplo, a presença desse núcleo administrativo coincidiria 
com a estrutura de outras associações helênicas, inclusive de Labyads em Delphis, que também contava com 15 
representantes (WEINFELD, 1986, pp. 73-4). Porém, o número de 12 israelitas e três sacerdotes (conforme o 
número de clãs levitas) demonstra que é apenas um número representativo da sociedade israelita (KNIBB, 1987, 
p. 130). Wernberg-Møller também observa que as regras são muito semelhantes ao conjunto que vimos nas 
colunas anteriores, sem qualquer indicação que seriam regras exclusivas para uma liderança da Comunidade 
(entre outras teorias relacionadas em WERNBERG-MØLLER, 1957, pp. 122-3). Mesmo expressões como “casa 
santa” e “mais santa morada”, citadas por Weinfeld como prova para o lugar especial desse grupo, aparecem 
com algumas variações em V, 5-6, referindo-se certamente a toda a Comunidade. A questão é mais complicada, 
no entanto, quando nos concentramos na apresentação do grupo na linha 1: “doze homens e três sacerdotes, 

perfeitos em tudo o que tem sido revelado de toda a Torá”.  Schiffman, porém, também observa que não há 
menção a uma função “executiva, judicial ou legislativa” de tal grupo (SCHIFFMAN, 1983, p. 25). Metso 
acredita que 1bβ-8aα seja uma seção bastante antiga, cujo ambiente não seria o sítio de Qumran. Para a autora, 
seu acréscimo a 1QS demonstraria a preocupação com a relação entre os dois tipos de essênios, os que viviam no 
deserto e os que viviam no campo. Outra teoria é que essas regras teriam sido elaboradas ainda antes da ida para 
o deserto, quando ainda viviam espalhados (Metso, 1997, 115-6). Já 7b-8a teria sido criado pelo compilador 
como uma passagem para a próxima seção. Knibb pode estar certo, por fim, ao propor que esse Israel em 
microcosmo talvez nunca tenha existido e fosse uma forma de idealização por parte da Comunidade (KNIBB, 
1987, p. 129). Cf. ainda outras hipóteses em nossa pesquisa de mestrado, SILVA, Clarisse, 2004, p. 298s e Nota 
79. 
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reuniões de estudo, então, não é cedida a um sábio leigo, mas mantêm-se em mãos “levitas”, 

sejam elas sacerdotais ou não.  

O mesmo parece valer para os julgamentos realizados nos campos. Os juízes são 

selecionados dentro da “congregação”116, “quatro da tribo de Levi e Aarão” e “seis de Israel”, 

e precisam ser entendidos no “livro de Hagi” (CD X, 4-6). Enquanto alguns podem 

argumentar que os sacerdotes são sempre minoria em todos esses grupos117, também entre os 

juízes, vale lembrar que em nenhum momento em Israel os juízes foram nomeados apenas 

entre as classes sacerdotais: pelo contrário, eram juízes apenas em questões envolvendo o 

Templo ou o sagrado118. Ser minoria, por outro lado, não é sinônimo de falta de autoridade119. 

Na nota 24 acima, Japhet (citada por Newson), por exemplo, supunha a supervisão sacerdotal 

dos grupos formados de “sacerdotes, levitas e funcionários especialistas em lei” enviados por 

Josafá para instruir o povo na Lei. Em 1QSa, esse envolvimento sacerdotal no sistema 

judiciário é bastante claro, e o sacerdote aparece sempre como figura autoritativa. A lei que 

estabelece a idade de 30 anos como mínima para participar de um litígio, evidencia esse fato: 

“E com a idade de trinta anos se aproximará para participar de litígios e jul[ga]mento e 

tomar seu lugar entre os cabeças dos milhares de Israel, para comandantes das centenas e 

comandantes das cin[qü]entenas, [comandantes] das dezenas, os juízes e os oficiais de suas 

tribos em todas as suas famílias, [sob a autorida]de dos filhos de[Aar]ão
120

, os sacerdotes.” 

(1QSa I, 13-16). Mais adiante, volta-se à questão, mas referindo-se aos filhos de Zadoc e, 

aparentemente, conferindo um peso maior aos representantes dos clãs (que aparecem apenas 

nesse projeto de sociedade messiânica vislumbrado por 1QSa): “E os filhos de Levi cada um 

                                                        
116 Observe-se aqui o uso do termo “congregação” e não “comunidade”. 
117 Como p. ex., Schiffman, que se baseando na teoria de Murphy O’Connor da democratização da Comunidade, 
defende que a entrada de mais e mais leigos acarretou numa perda de poder de fato por parte dos sacerdotes que 
se tornavam minoria (SCHIFFMAN, 1983, p. 215). Contudo, “ao mesmo tempo” (palavras do autor)  confessa, 
“Indeed, the sectarian texts uniformly accord the Zadokite priests a position of superiority in the conduct of the 

sect’s affairs.” (grifo meu).  
118 Cf. Cap. 1, p. 93, sobre a questão do sistema judiciário em Israel, conforme aparece em Crônicas. 
119 Isso observamos em nossos sistemas de governo, na Igreja ou na escola. A idéia de liderança em nossas 
sociedades, de modo geral, pressupõe o comando de uma minoria ou mesmo de um só indivíduo. É interessante 
lembrar aqui que, mesmo formada por leigos, a comunidade judaico-cristã era baseada em figuras de autoridade, 
que, em um primeiro momento, constituíam-se dos primeiros discípulos. Porém, no seu primeiro concílio, 
conhecido como concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé introduzem para ser debatida a questão da imposição, 
ou não, de costumes judaicos aos novos convertidos gentios. E assim “reuniram-se os apóstolos e os anciãos 

para tratar desta questão” (trad. B.Av.). Ao fim da discussão, Pedro defende a visão de Paulo e Barnabé de que 
os cristãos de origem pagã não deviam ser obrigados a seguir às tradições judaicas. Em seguida, Paulo e Barnabé 
dão seu testemunho, ratificando as palavras de Pedro. Entretanto, ao fim de tudo, após ouvir e ponderar as 
considerações colocadas, é Tiago, o cabeça da igreja, quem se levanta e “toma a palavra”, e é sua decisão a favor 
de Paulo, Barnabé e Pedro, com suas ressalvas, que é posta em vigor. Depois disso o texto silencia, não se 
ouvem mais vozes ou quaisquer contestações. A determinação, assim como elaborada por Tiago, impôs-se como 
a palavra final e foi acatada (At 15, 4-21).    
120 Martínez/Tigchelaar traduzem: “according to the decision of the sons of Aaron...”. 
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se estabelecerá em sua posição sob a autoridade dos filhos de Aarão, a fim de introduzir e 

fazer sair a todos da congregação, cada homem em seu registro, sob direção dos cabeças dos 

[c]lãs da congregação, os comandantes e os juízes /e os oficiais/
121

 de acordo com o número 

de todos os seus exércitos, sob a autoridade dos filhos de Zadoc, os sacerdotes,[e de todos] 

os cabeças dos clãs da congregação.” (I, 22-25). Assim, não importa se estamos diante dos 

Numerosos ou dos “cabeças dos clãs”, o ponto em comum a todos os textos é a presença de 

sacerdotes, exclusivamente em posições de comando e autoridade. 

Dois pontos interessantes a ser derivados desses textos seriam: primeiro, qual era 

exatamente o papel do levita, e outro, em que constituiria exatamente o binômio Aarão/Zadoc, 

a partir do momento em que se intercambiam de modo a praticamente parecerem 

sinônimos122. J. Baumgarten, por exemplo, lembra que a liderança zadoquita na Bíblia é 

evidente e que sua autoridade, de modo geral, devia ser reconhecida por toda a sociedade 

judaica: “... the ‘Zadokite attachment’ … of the Qumran sect is a feature which originally 

was, no doubt, shared by other groups, since it is based on good biblical precedent. However, 

the Qumran writers seem to have persevered longer in their insistence on the sole legitimacy 

of the sons of Zadok.” (BAUMGARTEN, J., 1977, p. 8). Para Weinfeld, a proeminência 

sacerdotal não derivaria da Bíblia ou de costumes judaicos, mas simplesmente do fato de, nas 

associações religiosas helênicas, também o sacerdote ser a figura dominante. Segundo o autor, 

“The … ‘priest’, who in function equals the magister in the Roman associations, was 

considered the president of the guild. He of course presided over the cultic meetings of his 

group but he exerted no less influence in the more worldly matters of the association.” 

(WEINFELD, 1986, p. 19). Esse seria, então, o modelo não somente para Qumran, mas para a 

ḥavurah e para judeus-cristãos123 (Op. Cit., p. 74). Porém, a sociedade judaica estava sob a 

liderança de seus sacerdotes desde o período persa e nada mais natural para a comunidade 

conservadora de Qumran ou de CD que não apenas esse governo tivesse continuidade, mas 

até se reafirmasse.  

                                                        
121 Os “oficiais” “שוטרים” são acrescentados posteriormente no texto. Segundo Josefo, em sua época, os levitas 
ocupavam tais cargos (Ant 4, 8, 14 214; sobre o tema v. SCHWARTZ, D., 1992, Studies..., pp. 92ss).  
122 Grossman aponta lugares em que a autoridade de Aarão “could be understood by readers as oblique 

references to the ‘sons of Zadoc’ see 1QS 5. 20, 9. 7; 1QSa 1. 15-16, 23 (possibly); 2.13” (GROSSMAN, p. 205 
Nota 107). 
123 O papel realmente cerimonial dos sacerdotes nas refeições das ḥavurot não pode ser comparado com o que 
temos de evidências nos MMM. Quanto ao cristianismo primitivo, Weinfeld não acredita que houve qualquer 
influência de Qumran sobre a igreja, mas antes, tiveram um mesmo modelo nas associações helenistas 
(WEINFELD, 1986, p. 49). Se o cristianismo fosse visto como mais uma associação no estilo helenista, qual 
seria o seu diferencial para atrair gentios que abandonavam sua religião ancestral para segui-lo?    
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Na visão de Grossman, a liderança zadoquita em 1QS é bastante evidente e incontestável: 

“The Zadokite priests are only a subgroup of the community, but the covenant is ‘theirs’, and 

the other members are presented as party to this Zadokite-driven covenant. The members of 

the community present themselves ‘together’ (יחד), but also ‘as a community’ (יחד), which 

further underscores the two-part structure of the group: it is a community (יחד), overseen by a 

Zadokite minority… who are its primary authorities and the keepers of its covenant.” 

(GROSSMAN, 2002, p. 203). A autora também discerne, em CD, o estabelecimento da 

Comunidade, mesmo que bastante artificial em sua opinião, como “um microcosmo de 

Israel”. Analisando CD, acredita que a junção de imagens como a do exílio e retorno (para a 

lei)124, sacerdócio e aliança, formando esse “microcosmo”, angariar-lhes-ia o título de “resto 

justo”, com direito não apenas a sobreviver, mas a herdar a terra no futuro escatológico. O 

sacerdócio, assim como o exílio de Qumran, para Grossman, pode ser tanto real como 

ideológico. A Comunidade constituiria, na realidade, a “nação de sacerdotes” conforme 

projetada por Ex 19, 6. Com base em CD III, 20-IV, 4, Grossman desenvolveu uma teoria 

bastante ousada sobre a ideologia de sacerdócio em Qumran. Segue a citação de CD: “Como 

Deus jurou-lhes através de Ezequiel, o profeta, dizendo: ‘Os sacerdotes e os levitas e os 

filhos de Zadoc que guardaram a guarda do meu santuário quando se desviaram de mim os 

filhos de Israel apresentarão a mim gordura e sangue’
125

. Vacat. Os sacerdotes são os 

penitentes de Israel que saíram da terra de Judá e (os levitas são aqueles)
126

 que os 

acompanharam. Vacat. E os filhos de Zadoc são os escolhidos de Israel, chamados pelo 

nome, que permanecem
127

 nos últimos dias.”. O texto traz, mais exatamente, a primeira 

metade do versículo 15 do capítulo 44 de Ezequiel, assim como seu final. Ezequiel define, 

neste ponto, os sacerdotes como “sacerdotes levitas” (cf. Cap. 2, pp. 150ss), enquanto CD os 

separam em duas categorias: sacerdotes e levitas. Portanto, o texto foi, aparentemente, 

alterado deliberadamente para servir a uma exegese própria da seita. Grossman, mas não 

somente ela, depreende daí, acertadamente, que Zadoc aqui se refere a toda a Comunidade. 

                                                        
124 Grossman traz uma análise pormenorizada de verbos como “לשוב”, utilizado freqüentemente em CD, mas de 
forma tão elástica como “Israel”, que vimos acima. O verbo pode significar “retornar” ou “voltar” fisicamente, 
como “voltar” à lei de Moisés, ou “arrepender-se” e “converter-se”. Também sua raiz é a mesma de “ ביש ” 
“cativo” “prisioneiro de guerra”, enfim, um “exilado”.  
125 Ez 44, 15. O verbo e o tempo verbal utilizados para descrever a oferta à divindade não são os mesmos, com o 
texto profético trazendo “להקריב” e, CD, “יגישו”. 
126 Schwartz cita Nm 18, 2-4, texto que narra como os levitas acompanhavam os sacerdotes na jornada pelo 
deserto (SCHWARTZ, D., 1995, In: CHARLESWORTH et al). 
127 O verbo “העמדים” (traduzido aqui por “permanecer”) também foi emprestado de Ez 44, 15. Devido a seu 
contexto cultual, Martínez/Tigchelaar acrescentam à tradução literal “stand” o complemento “to serve”.   
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Ela também nota que praticamente não há menção a Zadoc em CD, mas sim a Aarão128. Com 

base em 4Q266 5, II 5-13, que proíbe sacerdotes que estiveram cativos de exercer o ofício, 

Grossman conjectura que CD, na verdade, estaria polemizando contra os sacerdotes 

“zadoquitas” de Jerusalém, que, segundo Esdras, teriam tido suas genealogias conferidas a 

partir do exílio. Além disso, a autora continua “The fact that the text splits a single reference 

into three ... permits a reading that explodes the notion of Zadokite pre-eminence. The 

community of the text is divided into the ‘priests and Levites,’ who make up its founders, and 

the ‘sons of Zadoc’, who are its endtimes members.” (GROSSMAN, 2002, p. 191). Ela 

conclui, então, que a Comunidade não fora fundada por zadoquitas e que existiria, por trás 

daquelas palavras da interpretação de Ezequiel, uma diminuição da importância dada a Zadoc, 

enquanto reivindicaria autoridade para os demais descendentes de Aarão. Aliás, os fundadores 

não seriam necessariamente sacerdotes por genealogia, pois teriam sido designados 

“sacerdotes” por terem “saído da terra de Judá” e os “levitas” não seriam obrigatoriamente 

aqueles funcionários do Templo de Jerusalém, mas aqueles que tiveram coragem de seguir 

“os sacerdotes”. Até esse ponto, quase todos os especialistas concordam, mas a autora dá um 

passo além, defendendo que qualquer membro poderia tornar-se “filho de Zadoc”. Na 

realidade, Grossman pressupõe uma diferença essencial entre a comunidade descrita em CD e 

1QS: “If we imagine a covenanter whose primary sense of the covenant is founded in the 

views articulated in the Damascus Document, then that covenanter will have a very different 

response to the authoritative claims of the cave one rule texts. These texts, after all, assign 

communal power specifically to the ‘sons of Zadoc’, and require other covenanters to follow 

the lead of those priests. But according to the Damascus Document, as our hypothetical 

covenanter well knows, all members of the covenant in the ‘latter days’ are ‘sons of Zadoc’ 

(grifo da autora). That is, although these other rule texts want to limit the leadership of the 

community to a small subpopulation, the Ezekiel interpretation in the Damascus makes room 

for the view that Zadokite status is available to all covenanters. Such a view that Zadokite 

among covenanters with an interest in laying claims to communal leadership, might seriously 

undercut a Zadokite minority leadership’s claims to primordial and eternal authority in the 

community.” (Op. Cit., p. 206). 

Alguns pontos problemáticos, porém, podem ser levantados. Um primeiro pode ser a 

polêmica contra os sacerdotes de Jerusalém, isso por alguns motivos. Se havia sacerdotes na 

                                                        
128 Porém, em 4Q266 Frag. 5, Col Ib, 16 (=4Q267 5 II), a referência é muito clara a “filhos de Zadoc, os 
sacerdotes”. Alhures, a autora frisa a diferença entre o material da caverna I (seria a única a ter menções aos 
filhos de Zadoc) e da caverna IV; contudo, pela evidência, não há como se apoiar muito nessa suposta diferença.  
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Comunidade, o que é difícil negar, eles certamente eram descendentes desses sacerdotes, que, 

bem sabiam, depois de alguns séculos, já eram uma mescla inseparável entre sacerdotes que 

vieram do exílio e aqueles que haviam permanecido na terra e foram absorvidos no serviço do 

culto até mesmo antes daqueles. Porém, pode-se argumentar, que os autores de CD 

simplesmente renegavam a história do pós-exílio, o que nos parece correto. Outro ponto é que 

os sacerdotes que estavam em Jerusalém não eram exclusivamente zadoquitas e, na verdade, 

há pouco eles haviam perdido o direito ao sumo sacerdócio129 e, essa situação, os demais 

sacerdotes de Aarão certamente não ignoravam. Portanto, exatamente naquele momento não 

existia a dicotomia zadoquitas de Jerusalém vindos do exílio, inaptos para o culto, em 

contraste com os demais, aarônidas.  

Um segundo ponto é a visão confusa da autora sobre Zadoc. Ela mesma cita a passagem 

em que, a fim de justificar a poligamia de Davi130 (Op. Cit., p. 172) , o texto diz: “Mas Davi 

não havia lido no livro selado que estava na Arca (da Aliança), porque não havia sido aberto 

em Israel desde o dia da morte de Eleazar e Josué
131

 e os anciãos que serviram a Ashtoret, e 

o que havia sido revelado estivera oculto até o estabelecimento de Zadoc, e as obras de Davi 

foram aceitas, exceto pelo sangue de Urias, e Deus perdoou-o por isso.”. (CD V, 2-6). A 

figura de Zadoc é extremamente positiva aqui, afinal Zadoc teria sido o sumo sacerdote que, 

diferente da família de Eli, que havia cuidado da arca até aquele momento, revelara a lei132. A 

comunidade podia depreender dessa passagem que, mais uma vez, fora necessário a 

intervenção de “zadoquitas” para que a lei fosse revelada corretamente. Dificilmente eles 

associariam esses zadoquitas àqueles “filhos de Zadoc” da interpretação sobre Ezequiel, pois 

                                                        
129 Cf. nossa dissertação de Mestrado; SILVA, Clarisse, 2004, pp., 131ss. 
130 A poligamia é proibida pela seita (CD IV, 19-V, 2). 
131 O nome de Josué foi copiado duas vezes seguidas com duas ortografias diferentes, provavelmente a segunda 
para substituir à primeira “יהושע” por “יושוע”. Schwartz só não entende o motivo para isso (1995, In: 
CHARLESWORTH, et al). 
132 Sobre a troca de proeminência entre as duas famílias sacerdotais v. SILVA, Clarisse, 2004, p. 44. Wacholder 
defende que esse Zadoc é ninguém menos que o próprio Mestre da Justiça, que, por fim, revela a lei suprema 
conferida por Deus, o Rolo do Templo. Ali, e não na Torá, está especificado claramente que o rei devia casar-se 
apenas uma vez, tendo direito a um segundo casamento somente em caso de viuvez (WACHOLDER, 1983, pp. 
112ss). Para outros especialistas, essa lei outorgada no Rolo do Templo é a base para a lei anti-poligamia 
encontrada em CD IV, 20-21. Contudo, apesar de alguns bons argumentos, a teoria de Wacholder está 
fundamentada na idéia de que o termo Zadoc nos MMM refere-se invariavelmente ao Mestre, enquanto é 
perceptível que a expressão “filhos de Zadoc” é intercambiável com “filhos de Aarão”, designando os sacerdotes 
da Comunidade (talvez entre eles houvesse alguma diferenciação hierárquica que não transparece nos textos, 
pois os textos referem-se aos “sacerdotes” que abençoam ou aos “sacerdotes” que entram primeiro nas reuniões e 
não apenas zadoquitas). Outro ponto é que parece bastante claro que a personagem tratada é Zadoc, o sacerdote 
que foi responsável pela arca durante o governo de Davi. Por isso, somente Davi é perdoado pelo pecado da 
poligamia, mas não Salomão e os demais sucessores (Beckwith recorda 1Rs 11, 2-3, texto que demonstraria para 
Qumran que Salomão já estaria ciente da lei e, mesmo assim, pecou; BECKWITH, 1998, RQ 69, p. 7). Esses não 
podiam alegar ignorância (apenas Davi é modelo de monarca nos MMM; Salomão, e mesmo Josias, nunca são 
citados). No Rolo do Templo essa posição é muito transparente, como vemos em nosso anexo nos comentários à 
lei do rei.       
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aqueles são “os chamados nos últimos dias” e não seriam identificados com os intérpretes 

privilegiados que fundaram a Comunidade através da revelação divina. Mais tarde, ela faz seu 

comentário sobre o “rebaixamento” de Zadoc, mas, por fim, mantém sua proeminência, 

dizendo que aqueles que se identificam com os “filhos de Zadoc” na realidade pretendiam à 

liderança por assim serem designados. Isso quer dizer, ela minou a liderança de zadoquitas de 

nascença, mas não a reivindicação de que os zadoquitas teriam direito à proeminência. Assim, 

não existiria um conflito que visava a fazer “explodir” essa proeminência, mas uma 

reivindicação para ser reconhecido como um e assim poder almejar à liderança.  

Outra questão importante é que tudo isso está baseado numa citação que se verifica ser a 

única na qual seguramente pode-se identificar Zadoc à Comunidade e não a um grupo de 

sacerdotes de nascimento. Temos outras interpretações bíblicas em CD que funcionam como 

alegorias, de forma semelhante a essa, como CD VI, 2-11: “E levantou de Aarão homens de 

discernimento e de Israel sábios e os fez ouvir. E cavaram o poço: “o poço foi cavado pelos 

príncipes e escavado pelos nobres do povo com o cetro
133

”. O “poço” é a Torá e aqueles que 

o cavam Vacat. são os penitentes de Israel, que saem da terra de Judá e vivem na terra de 

Damasco. Deus chamou-os todos de “príncipes”, porque eles O procuraram, e sua honra 

não foi rejeitada pela boca de nenhum. Vacat. E o cetro é o intérprete da Torá sobre quem 

disse Isaías, “que produz os instrumentos para seu trabalho”
134

. E “os nobres do povo” são 

os que vêm para escavar o poço com os instrumentos que decretou o cetro a fim de andar 

neles em todo o tempo da impiedade e não obterão nada a não ser com eles até o 

estabelecimento daquele que ensinará a justiça nos últimos dias.”. Primeiro, é difícil 

argumentar que Aarão aqui não se trate de sacerdotes e Israel de homens leigos. Segundo, 

parece impossível que algum membro da Comunidade reivindicaria ser um príncipe ou um 

nobre, ou polemizaria contra a autoridade do Messias de Israel, com base em uma 

interpretação metafórica como essa, do mesmo modo como a Torá não é um poço e o 

intérprete da lei não é um cetro. É mais provável que soubessem discernir entre alegorias e a 

realidade.  

Quanto à concepção de “nação sacerdotal”, essa sim pareceria uma idéia mais palpável. 

Afinal, como vimos, essa é uma idéia bíblica. Isso dizemos pelo simples motivo de que todos 

dentro da Comunidade realmente seguiam as mais estritas regras de pureza, às vezes dirigidas 

apenas aos sacerdotes na Torá. Porém, como bem coloca D. Schwartz, o desejo de ser puro 

                                                        
133 Nm 21, 18. Schwartz chama a atenção para a ambigüidade do termo “מחוקק” (SCHWARTZ, 1995, In: 
CHARLESWORTH et al). 
134 Cf. Is 54, 16. 
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não equivale a reivindicar o sacerdócio (SCHWARTZ, 1992, Studies, p. 62 Nota 19)135. É 

também fato que, assim como Ex 19 não levou a sociedade em geral a acreditar que poderia 

assumir o ofício do culto no Templo de Jerusalém, o esforço para atingir uma pureza 

“sacerdotal” não deve ter levado membros de Qumran a decidir entrar à frente dos sacerdotes 

nas reuniões ou a abençoar as refeições antes dos demais. Ao contrário, pelo menos a maioria 

devia desejar à sua bênção136. O que parece mais curioso, no entanto, é que nos documentos 

geralmente reconhecidos como sectários, não há qualquer menção a Ex 19 ou nota-se 

qualquer desenvolvimento ideológico-teológico nesse sentido137. Schwartz defende que 

qualquer teoria baseada na reivindicação do sacerdócio universal para a Comunidade deve ser, 

finalmente, descartada: “Today, with the Scrolls showing just how important the Aaronite and 

even Zadokite priests were for the Qumran community, and ignoring Exodus 19: 6, such a 

claim must be totally abandoned.” (Op. Cit., p. 62). De qualquer modo, independentemente 

dessas afirmações, a Comunidade continuou distinguindo radicalmente, como vimos até 

agora, seus sacerdotes dos leigos.  

Licht, por sua vez, adverte para o perigo de se pensar que os leigos não tinham 

importância dentro da Comunidade e que eram meros “adendos”. Mesmo tendo dúvidas se, na 

prática, a Comunidade era mesmo comandada pelos sacerdotes, afirma que ao menos 

teoricamente, ou seja, no papel (na sua “halakhah”138), o governo lhes pertencia. Ele acredita 

que a proeminência devia-se mais “à sua posição na sociedade judaica em geral.” (LICHT, 

                                                        
135 Realmente, não há porque confundir pureza com a santidade de nascença, segundo P, concedida como graça 
pelo próprio Deus aos sacerdotes a fim de que pudessem ministrar Seu culto e não morrer. Já vimos que o ideal 
de um Israel puro vem desde H, cuja escola sacerdotal não pedia, mas exigia sem temores de usurpação de 
poderes: “Sede santos”.   
136 Na Igreja católica, como vimos, todos são batizados e intitulados reis, sacerdotes e profetas. Porém, é 
evidente que é interditado aos leigos procederem os ritos e sacramentos. O serviço eucarístico sem padre (que 
não pode ser chamado de missa) constitui-se da distribuição do sacrifício eucarístico, já consagrado, sem a 
bênção final. Enquanto a nenhum homem batizado, e solteiro, é vetado o direito de ser sacramentado padre, o 
nascimento impede as mulheres de chegar ao sacerdócio. Enquanto algumas mulheres reivindicam esse direito, a 
maioria de homens e mulheres católicos (independentemente da opinião pessoal sobre o assunto) não desejaria 
sê-lo e fazem questão de serem abençoados por sacerdotes. O mesmo vale para sinagogas em que, descendentes 
de sacerdotes, quando presentes, são chamados para dar uma bênção especial.   
137 D. Schwartz recorda, p. ex., Jub 33, 20 em que o povo judeu seria definido como um povo sacerdotal. Por 
outro lado, também nota que “como em Isaías 61, 6”, não se pode inferir que o autor do documento baseie-se na 
relação entre grupos dentro do povo, mas sim estabelece a diferenciação entre judeus e estrangeiros. Israel é 
“santo”, “da realeza”, devendo evitar práticas sexuais indignas como acontecia em outras nações (com base em 
Lv 18). Lembrando que Jubileus é uma obra sacerdotal, Schwartz comenta: “... it is virtually unthinkable that 

such a circle would subscribe to a view which undercuts its own special status.”  (SCHWARTZ, D., 1992, 
Studies, p. 60). Se essa afirmação vale para Jub, com certeza vale da mesma forma para os documentos 
produzidos pelos “filhos de Aarão” ou de “Zadoc” da Comunidade do Mar Morto. A pesquisa de Schwartz é 
muito completa e, seguindo da Bíblia à literatura rabínica, conclui que também os rabinos nunca pretenderam o 
sacerdócio, mas sim a santidade (cf. o tema em Op. Cit., pp. 57-66).    
138 Schiffman chama a atenção para o fato de “halakhah” ser um termo técnico da exegese rabínica, mas que, na 
falta de um termo mais apropriado, o melhor é empregá-lo, pois, ao menos, descreve o sistema legal conforme é 
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1956, p. 112-113). Porém, também frisa que há duas casas estabelecidas dentro da 

Comunidade: uma para Aarão e outra para Israel (Op. Cit., p. 171). “Ao existirem essas coisas 

em Israel, estando estabelecida a Comunidade na verdade como uma plantação eterna, uma 

casa santa para Israel e uma assembléia de suprema santidade
139

 para Aarão, testemunhas 

da verdade para a justiça, escolhidos pela vontade (divina)...” (1QS VIII, 4-6; cf. também V, 

5-6). A santidade especial do sacerdócio israelita, conforme estabelecida por P e H na Torá, 

também é a base para as reivindicações de distinção e proeminência dos sacerdotes de 

Qumran, assim como fora alguns séculos antes deles para o autor de 1Cr 23, 13: “...Aarão foi 

separado para ser consagrado como santíssimo, eles e seus filhos para sempre, ...”
140.                 

 

3.4) Os Líderes Comunais: o Poder Compartilhado entre Sacerdotes e Levitas 

 

Os dois cargos realmente discerníveis dentro da organização comunal são basicamente os 

do Mevaqqer e do Maskil. Para muitos especialistas ainda teríamos uma terceira figura 

autoritativa, o Paqid. No entanto, o termo aparece uma única vez em 1QS VI, 13-14, sendo 

que o traduzimos, seguindo Martínez e Tigchelaar, por “homem indicado”: “E todo que se 

voluntaria de Israel para juntar-se ao Conselho da Comunidade será examinado pelo homem 

indicado como cabeça dos Numerosos com respeito à sua inteligência e às suas obras.”. A 

possibilidade de adoção dessa tradução demonstra que o termo talvez não se refira a um cargo 

ou uma função dentro da Comunidade, mas simplesmente que a esse homem à frente do 

Conselho cabia examinar os voluntários “de Israel”. Pouco antes há uma referência à chefia 

do Mevaqqer durante a reunião, uma vez que dele é requerida a permissão para pôr em pauta 

                                                                                                                                                                             
concebido dentro do Judaísmo, como prática civil, social, moral, política e religiosa imposta pela divindade a seu 
povo (cf. SCHIFFMAN, 2000, p. 125).   
 a expressão pode sugerir um superlativo comum, como é o caso do Cântico dos Cânticos – ”קודש קודשים“ 139
(opção, p.ex., de Charlesworth). Alguns especialistas acreditam que se referia, na verdade, ao Santo dos Santos, 
como traduz García e Tigchelaar (cf. também WERNBERG-MØLLER, 1957, pp. 124-5). Note-se que não se vê 
aqui o artigo definido, sempre presente quando o texto bíblico trata do Santo dos Santos. Lembremos também 
que, na linguagem cultual, existiam dois tipos de coisas/alimentos santos, o que era “santíssimo” e só podia ser 
comido pelos sacerdotes dentro do santuário e aquilo que era “coisa santa” e podia ser comido também pelos 
familiares dos sacerdotes, desde que em estado de pureza (cf. Cap. 1, pp. 78-9 N. 224). Assim, mais uma vez 
dividem a comunidade entre os leigos em estado de pureza, que equivaleriam metaforicamente às “coisas 
santas”, e a camada sacerdotal que é, portanto, “santíssima”, mostrando a superioridade de sua santidade (cf. Ex 
29, 37; Lv 2, 3; Nm 18, 9; Ez 48, 12, entre outros; e, na literatura rabínica, Zevahim 5, 4; Sotah 3, 7, entre 
outros). Licht é categórico em rejeitar a tese de que o uso da expressão refira-se ao Templo, até, porque, como 
observado, o Santo dos Santos é sempre referido com o artigo (LICHT, 1956, Op. Cit.; v. Nota abaixo). Swarup, 
no entanto, cita uma passagem nos Cânticos para as ‘Olot de Shabbat, 4QShirShabb(a) Frag. 1 I, 10, em que o 
Santo dos Santos aparece sem o artigo (SWARUP, 2006, p. 169 Nota 11). Independentemente da possibilidade, 
talvez realmente pequena, de ter sido um erro do escriba, não há porque automaticamente inferir que o 
significado aqui seja de Santo dos Santos e não aquele que aparece comumente na BH como superlativo.   
140 Trad. B. Av. No original: “עולם� Ou seja, a mesma expressão .”ויבדל אהרון להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד
utilizada na citação de 1QS para “santíssimo” (sem o artigo, v. nota acima). 
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assuntos, conforme o desejo dos Numerosos (ll. 11-12). Entretanto, não se poderia descartar a 

possibilidade de que este, que é o “indicado dos Numerosos”, seja o Maskil
141

. Afinal, a ele, 

aparentemente, recaía a responsabilidade de examinar e distinguir os espíritos de cada 

candidato, fazendo-o ingressar ou rejeitando-o (ao que parece, ao menos em Qumran): “Esses 

são os estatutos para o Maskil a fim de andar neles com todo ser vivo
142

, de acordo com a 

norma de cada período e de acordo com o valor de cada homem
143

. Fará a vontade de Deus 

de acordo com tudo aquilo que tem sido revelado de tempo em tempo. Ele aprenderá toda a 

sabedoria que tem sido encontrada de acordo com os períodos e o estatuto do (desse) tempo. 

Ele deverá separar-se e pesar os filhos da justiça
144

, Vacat. segundo seus espíritos e os 

escolhidos do período encorajar
145

 segundo sua vontade, como ordenou. E cada um segundo 

seu espírito assim fará seu julgamento
146

 e de acordo com a pureza de suas mãos o fará 

aproximar
147

 e, segundo sua inteligência, fá-lo-á avançar. E assim será seu amor e assim seu 

ódio.” (1QS IX, 9-16a). Daí a possibilidade de que ele também seja o Paqid, “o homem 

indicado como cabeça dos Numerosos”.  Porém, se for o caso de que o cargo do “indicado 

como cabeça dos Numerosos” seja mais técnico, talvez estejamos falando mesmo do 

Mevaqqer, e veremos mais adiante porquê, uma vez que é um cargo mais administrativo.  

O Maskil - e isso parece ter algum consenso - é descrito como o líder espiritual da 

Comunidade, constituindo seu mais alto cargo. O Salmo das Cols. X e XI da Regra da 

                                                        
141 Algumas opções que poderiam ser levantadas para traduzir-se Maskil seriam: “Mestre”, “Instrutor”, “Sábio”, 
entre outros similares. Preferimos a tradução “Mestre”, uma vez que conota duplamente a sabedoria inerente a 
esse título, bem como a sua função de ensino dentro de uma comunidade de discípulos. Lembramos que o título 
dos mestres judeus “não-essênios”, e que se perpetuou de modo especial entre os fariseus, era “Rabi” (mas não 
apenas; Jesus era chamado “rabi” e não era necessariamente fariseu). De qualquer modo, Qumran muitas vezes 
utiliza terminologia diferenciada não apenas com relação a títulos. Porém, também se deve ter em mente que, 
dentro da hierarquia e sistemas “qumrânicos”, essa função e título são únicos e exclusivos. Portanto, “Rabi” não 
é uma sinonímia e os termos não podem ser intercambiados de maneira alguma. Para Wernberg-Møller, não 
seria necessariamente um título, mas antes uma designação para todos os membros da comunidade (esse uso 
geral para sábio encontra-se em Dn 11, 33; 12, 3; Henoc 100, 6; 104, 12). O autor baseia-se também em 1QS 9, 
12 para apoiar sua hipótese, porém em ambos os trechos parece bastante óbvia a função de liderança e instrutor 
do destinatário (contra WERNBERG-MØLLER, 2007, p. 66).   
142 Cf. CD XII, 20s. 
143 O Maskil deve discernir e aprender a revelação divina de cada tempo. Também deve saber como lidar com os 
homens de fora e de dentro da Comunidade e, entre os de dentro, discernir e ensinar cada um conforme “seu 
espírito” e suas capacidades (cf. próxima linha).  
144 Literalmente está escrito “בני צדוק” (“filhos de Zadoc”). Na opinião de Metso, um provável erro escribal. 
Realmente, em 4QSe Frag. 1 III, lê-se “בני הצדק” “filhos da justiça”, o que faz muito mais sentido com o 
contexto. Licht segue a mesma linha e acredita que a expressão seja um paralelo com “filhos da verdade” (IV, 5) 
ou “escolhidos da justiça” (Hod II, 4; LICHT, 1956, p. 195).   
145 É papel do Maskil encorajar os membros da Comunidade a manterem-se fiéis às leis divinas na “perfeição”, 
segundo a interpretação estrita da Comunidade (Op. Cit., p. 195). 
146 O critério desse julgamento parece ser a capacidade do candidato de aprender e absorver as regras e 
interpretações da Comunidade (v. Op. Cit., p. 196).  
147 Licht parece entender como o chamado de Deus que aproxima aqueles predestinados à seita e, assim, é dever 
do Maskil aproximá-lo com amizade na fraternidade vivida entre os membros (Op. Cit., p. 196). Para Wernberg-
Møller trata-se do discernimento no momento do exame de ingresso (WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 137).  
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Comunidade é colocado em sua boca. Ou seja, o documento é concluído com seu cântico a 

Deus, fazendo da oração do líder a oração de toda a Comunidade. No Cântico para a ‘Olot de 

Shabbat é o Maskil quem conclama o louvor desse culto celeste “virtual”, compartilhado entre 

homens e anjos. Em 4Q510 I 5, ele exorciza apelando para autoridade de sua posição: “E eu, 

o Maskil, proclamo o esplendor de Sua glória a fim de atemorizar e apavorar todos os 

espíritos dos anjos da destruição e os espíritos bastardos, demônios, Lilith...” (4QCanções do 

Maskil(a))148. Existe uma possibilidade de que ele seja o líder perseguido e modelo para a 

comunidade, conforme refletido nas Hodayot
149. Essas Hodayot especificamente foram 

outrora atribuídas ao Mestre de Justiça. Embora não haja nenhuma evidência de sua autoria, é 

também verdade que a figura ali descrita se encaixaria perfeitamente em seu tipo de liderança 

e na do Maskil, indicando a possibilidade de o “Maskil” ter sido um cargo criado a fim de 

providenciar seu sucessor espiritual e líder comunal150. Segundo grande parte dos 

                                                        
148 Vermès traduz, “the Master”, e Wise, Cook e Abegg, semelhantemente, “the Sage”. García/Tigchelaar, no 
entanto, optam por “a Sage” e J. Baugarten “as Sage”. Qualquer que seja a tradução, no entanto, não devia 
deixar dúvidas ou dubiedade de que aqui está se tratando do Maskil e não de um membro “sábio” da 
Comunidade, que, provavelmente, não teria autoridade espiritual para proceder um exorcismo ritual. 
Estranhamente, Schiffman identifica o Paqid de 1QS ao “sacerdote que é indicado sobre os Numerosos” e, sem 
qualquer explicação ou esclarecimento, afirma que os “maskilim” são leigos instrutores. Acaba por fazer um 
paralelo com o que estava ocorrendo dentro do movimento “farisaico-rabínico” em direção a uma maior 
democratização (SCHIFMANN, L; In: PAUL et al., pp. 422-3). Ele parece mesmo querer traçar uma linha direta 
entre essa suposta democratização de Qumran a, digamos, “tomada do poder laico” definitiva empreendida pelos 
rabinos: “The Zadokite priests who started the sect were apparently soon sharing power with laymen as part of 

the general tendency toward lay power and democratization in Judaism during the second temple period. This 

general trend abetted the transfer of leadership from the priesthood to lay sages also in Pharisaic-rabbinic 

Judaism, laying the ground work for the institution of the rabbinate.” (Op. Cit., p. 418; é interessante que a 
“seita” essênia ou qumrânica, seja o nome que quiserem dar, já se prestou a ser a base para o desenvolvimento 
do cristianismo, do rabinismo, do movimento terapeuta no Egito e do karaísmo!). Alhures, comenta que os 
qumranitas votavam, “assim” como os rabinos, em suas reuniões que, a despeito de serem presididas por um 
sacerdote, eram comandadas, na verdade, pelo poder leigo. A falha na “democracia” de Qumran, segundo ele, é 
que esse poder, no fim, pertenceria ao pequeno círculo dos membros plenos, e não era conferido àqueles que 
estavam em fase de aprendizagem e avaliação. Assim como na Grécia, um poder das minorias elitizadas! (agora 
a dinâmica da comunidade sectária judaica presta-se a ser uma imitação da forma de governo das cidades gregas 
e helenistas...; cf. Op. Cit., pp. 418-9). Enfim, a identificação das lideranças com um ou outro grupo que não é o 
que aparece nos textos, principalmente ao fazê-lo sem provas ou argumentação, pode deturpar, levando a 
conclusões exageradas com relação à influência deste grupo dentro da estrutura de poder da Comunidade (seja 
em Qumran ou em CD).        
149 Na verdade, a fórmula “למשכיל” (“para o Maskil”), usual em 1QS, aparece em 1QHa V, 1; VII, 11; XX, 4; 
XXV, 10. Newson acredita que, embora sejam Hodayot do “líder”, esse líder aparece como modelo, ideal de 
“sectário” que deveria ser almejado por todos os membros da Comunidade. A autora explica: “To be sure, a 

leader would have certain roles that the ordinary sectarian would not be expected to fill, but even in his 

distinctive situation and experiences the leader would embody exemplary characteristics and dispositions that 

the composition would offer as an ideal model of proper sectarian character. Portraits are also mirrors.” 
(NEWSON, 2004, pp. 197-8). Podemos inferir, por conseguinte, que o Maskil devia personificar e representar, 
antes de tudo, o ideal de comportamento para os demais membros da seita. A liderança comunal estabelece, 
assim, o modelo de “caminho de perfeição” “תמים דרך”, colocado repetidamente como objeto do desejo para todo 
sectário, mas, ao mesmo tempo, garantindo a continuação do ideal de comunidade, elaborado através do sistema 
de hierarquia e obediência, que, por sua vez, são parte desse “caminho”.   
150 Talvez tenhamos mais uma analogia com a organização da Igreja católica que tem em Pedro seu primeiro 
líder máximo (Tiago é geralmente associado apenas à Igreja de Jerusalém, enquanto Paulo declarava-se apóstolo 
dos gentios. A figura de Pedro parece ser um denominador comum entre os dois mundos e, realmente, tornou-se 
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especialistas que procuraram reconstruir o fragmentado título da primeira linha de 1QS, a ele 

teria sido dirigida toda a Regra da Comunidade
151. Em III, 13, a ele é confiada a tarefa de 

instruir os membros da Comunidade na doutrina dos Dois Espíritos. No material que 

corresponde à Coluna V, 1 de 1QS nos documentos 4QSb e 4QSd, o título que inicia a nova 

seção que trata das regras de admissão de novos candidatos é, também, endereçada a ele152. 

Na Col. IX, da linha 12 até o fim da coluna, temos os estatutos do Maskil, sendo que, p. ex., 

não há nenhum material semelhante a este endereçado ao Mevaqqer em 1QS153. Já vimos 

parte desses estatutos no parágrafo acima, mas o texto continua com os deveres do Maskil de, 

por um lado, instruir a Comunidade e, por outro, esconder seus segredos daqueles de fora: “E 

que não admoeste e dispute com os homens do fosso, mas esconderá o conselho da Torá no 

meio
154

 dos homens da injustiça. Deve (sim) admoestar (com) conhecimento da verdade e 

julgamento reto aos eleitos do
155

 Caminho, cada um segundo seu espírito, conforme a norma 

do período. Ele deve guiá-los com conhecimento e assim instruí-los nos mistérios 

                                                                                                                                                                             
o símbolo maior da Igreja universal). Apesar de Pedro ter sido denominado o “primeiro papa”, o cargo foi criado 
visando a preencher a ausência dessa figura aglutinadora e representativa. A liderança do Mestre de Justiça 
parece também ter sido preenchida com a criação de um cargo e o Maskil parece atender às necessidades 
espirituais da Comunidade que se seguiram à ausência do Mestre. Vale sempre lembrar, porém, que são apenas 
conjecturas.   
151 Martínez/Tigchelaar, Vermès e Metso reconstroem a linha desta forma. Charlesworth e Knibb preferem não 
opinar. Porém, de acordo com Metso, a despeito de o título estar endereçado ao Maskil, o conteúdo da Regra, de 
um modo geral, impõe-se sobre toda a Comunidade (Metso, 1997, p. 112). Newson desenvolve essa idéia da 
seguinte forma: “Quite plausibly, these are actually the words of previous Maskilim, written down for future use. 

Thus, even though the text is formally addressed to the Maskil, it is better understood as providing him with a 

model for his own speech as he addresses members of the community. Indeed the first section of the Serek ha-

Yahad seems rhetorically designed specifically to address new members. The text begins, not with exclusively 

‘insider’ language, but rather with a sophisticated rhetorical movement that takes the language of the broader 

linguistic community of Judaism and gradually transforms it into the distinctive accents of the sectarian 

community.” (NEWSON, 2004, p. 108).  Licht, por sua vez, preenche a lacuna com שים]כול הנדבים הנג[ל , que 
endereçaria essa primeira parte para os novos membros que ingressam voluntariamente na Comunidade. O autor 
diz seguir a abertura da segunda seção, que se inicia em V, 1. Porém, V, 1 é endereçada ao Maskil no material 
paralelo da gruta 4. 
152 Em 1QS, temos: “E essa é a regra para os homens da Comunidade que se voluntariam a converter-se de 

todo o mal”. 4QSd começa com essa parte da instrução e segue até o fim, com o Salmo das Cols. X-XI. Metso 
comenta sobre a ausência do material de I-IV em 4QSd: “The absence of 1QS I-IV is not surprising, for the 

contents of columns 1QS I-IV and V-XI are very different. The actual regulations for community life begin only 

with column V.” (Metso, 1997, p. 37). 
153 Em CD, os estatutos do Mevaqqer, ao contrário, são mais bem detalhados e semelhantes aos do Maskil em 
1QS. 
154 Wernberg-Møller sugere uma emenda, trocando “ב” “no meio” para “מ”, “do meio”. Realmente, são letras 
fáceis para confundir-se e faz mais sentido no contexto (WERNBERG-MØLLER, p. 137). Licht acredita que 
seja uma forma abreviada de dizer que o ensinamento da seita devia ser realizado apenas dentro dos limites da 
Comunidade (LICHT, 1956, p. 196).  
155 Em 4QSd Frag. 2 III e em 4QSe Frag. 1 III (parcialmente preservado), o termo está no particípio passivo do 
Aramaico “בחירי”. Essa leitura eliminaria o problema de ler-se “בוחרי”, como está em 1QS, como um particípio 
ativo, em que se poderia perceber uma contradição (que de certa forma existe, de qualquer maneira) entre a 
escolha consciente do homem e a visão da seita de uma predestinação radical, como formulada no Tratado dos 
Dois Espíritos. De modo geral, a Comunidade denomina seus membros de “escolhidos”, sendo-o, certamente, 
pela parte de Deus.  
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maravilhosos e verdadeiros no meio dos homens da Comunidade
156

 a fim de andarem na 

perfeição, cada um com seu próximo em tudo o que foi revelado para eles. Esse é o tempo 

para preparar o caminho para o deserto
157

 e instruí-los (em) tudo o que foi encontrado para 

se cumprir nesse tempo
158

.” (1QS IX, 16b-20a). Lembremos que a função do ensino é 

conferida, ao menos preferencialmente, para os sacerdotes. Se o Maskil era um sacerdote – o 

que parece ser o caso – apenas temos mais uma confirmação desta preferência. Com relação 

ao “segredo” das coisas de Deus, Hempel acredita que o Maskil, com grande probabilidade, 

devia ter mais conhecimentos e acesso a conteúdos esotéricos da seita do que os demais 

membros e, por isso, a preocupação expressa aqui por uma maior discrição com relação aos 

rivais da Comunidade (HEMPEL, 2003, RQ 81, p. 68). 

Porém, a prova cabal de seu status dentro da Comunidade é seu poder máximo como 

aquele que abençoa o grupo laico159, o Messias-Rei160 e até mesmo o grupo de sacerdotes161 

em 1QSb. Se lembrarmos que, segundo 1QS e 1QSa, o poder de abençoar restringe-se 

exclusivamente aos sacerdotes, a conclusão de que esse cargo é sacerdotal é quase 

automática162. A presença do Messias-Rei deixa claro que o texto trata da Comunidade 

escatológica, demonstrando que o cargo do Maskil não é temporário, mas permanece no 

                                                        
156 Cf. CD XIII, 7-8; Hod II, 13. Licht explica que Deus governa o mundo em seus “mistérios maravilhosos”. V. 
fraseologia mais próxima em Hod VII, 26-7 (Op. Cit., p. 197). 
157 A revelação para o presente é separar-se da sociedade em geral, indo para o deserto, e lá viver como 
Comunidade uma vida em comum (v. Op. Cit., p. 196). A ordem, por ora, seria o auto-exílio. 
158 Cf. CD XV, 10. O que deve ser feito conforme a necessidade própria de cada época.  
159 Esta é parte da bênção a ser pronunciada pelo Maskil: “Palavras de bên[ção.] Para o Maskil a fim de 

abençoar os tement[es a Deus, aqueles que] fazem sua vontade, que guardam Seus mandamentos e mantêm-se 

firmes na santa al[ia]nça e que andam em perfeição [em todos os caminhos de Sua [ver]dade, que os escolheu 

para uma aliança] eterna, q[ue per]manece para sempre.” (Col. I,1-3a). 
160 Parte da bênção para o “נשיא העדה” “príncipe da congregação”: “Para o Maskil a fim de abençoar o príncipe 

da congregação que [...] Renovará a aliança da [Co]munidade para si, a fim de estabelecer um reino de seu 

povo para semp[re...]” (Col. V, 20-21a). A bênção segue de perto Is 11, 1-5.  
161 Trecho da bênção aos zadoquitas: “Vacat. Palavras de bênção. Para o Ma[skil a fim de abençoar] os filhos 

de Zadoc, os sacerdotes, a quem Deus escolheu a fim de permanecer firme em Sua aliança, et[ernamente, e 

confirmar Seus julgamentos entre seu povo e instruí-los conforme ordenou. Ele estabeleceu na verdade [a Sua 

aliança] e na justiça observarem todos os Seus preceitos e andarem conforme o que escolheu. Que o Senhor te 

abençoe de Sua [morada sa]nta e te coloque como esplendor de perfeita beleza no me[io da congregação dos 

santos. Que Ele renove contigo a aliança de [eterno] sacerdócio e te conceda o teu lugar [na morada] santa e 

por tuas obras jul[gue tod]os os nobres e, do que mana dos teus lábios, todos os [líderes] dos povos. Que Ele te 

dê em herança as primícias de [todas as delí]cias (ou seja, as primícias reservadas para os sacerdotes. V. Nm 18, 
24, entre outros. A vinculação entre o devido oferecimento das ofertas aos sacerdotes e a bênção da terra aparece 
em Ez 44, 30; LICHT, 1956, p. 282). E por tua mão abençoará o conselho de toda carne.”  (1QSb III, 22-28).    
162 METSO, In: RQ p. 439 e SCHWARTZ, D., 1992, Studies, p., 98 aventam a possibilidade de que o Maskil 
possa ser um levita. Em seu livro de 1997, Metso é muito mais categórica com relação ao status de sacerdote do 
Maskil. Enquanto o papel de instrutor não é restrito aos sacerdotes nos MMM (basta lembrar de CD que abre a 
exceção para que um levita substitua um sacerdote não estudado na função de instrutor), embora claramente se 
lhes dê sempre a preferência, os levitas certamente não abençoam, como vimos na liturgia da renovação da 
aliança. 
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tempo messiânico com toda a autoridade163. Na verdade, segundo a divisão tradicional de 

1QSb, teríamos entre os abençoados pelo Maskil  o próprio sumo sacerdote164. A situação 

parece ser, no mínimo, estranha, pois nesse texto temos que o líder máximo de Israel, aquele 

que estaria acima do Messias-Rei e que provavelmente devemos identificar com o Messias de 

Aarão, deveria submeter-se ao Maskil com respeito à mediação do divino, através da bênção.  

Baxter, no entanto, põe em dúvida que o sumo sacerdote de 1QSa seja o Messias de Aarão e 

que exista em 1QSb qualquer bênção específica a um sumo sacerdote. Para ele, a bênção ao 

grupo zadoquita já valeria também para o sumo sacerdote. Ele segue argumentando que 1QSa 

é influenciado pelo plano de Ezequiel dos Caps. 40-48 (cf. Cap. 2, pp. 150ss), em que os 

levitas são rebaixados (segundo ele, aparentemente, não haveria bênção aos levitas em 1QSb) 

e ao príncipe caberia cuidar das coisas do culto. Assim como em Ezequiel, haveria o grupo 

sumo sacerdotal dos zadoquitas, sem sequer haver a necessidade de um sumo sacerdote ou um 

Messias sacerdote. E, finalmente, chega a seu objetivo maior que é rejeitar que 1QSa e 1QSb 

veiculem a crença em dois Messias165 (Op. Cit., pp. 625-9).  

                                                        
163 Em nenhum texto escatológico de Qumran aparece, p.ex, a figura do Mevaqqer. É possível que o tipo de 
administração comunal estabelecida em Qumran e em CD, baseada na liderança e atividade do Mevaqqer fosse 
temporária, isto é, existiria enquanto estivessem no “exílio”.  
164 As propostas dos especialistas nem sempre coincidem com relação ao número de bênçãos e à ordem dos 
grupos abençoados. Todas, porém, trazem ao menos a bênção ao fiel (ou membro da Comunidade), ao grupo 
zadoquita, ao sumo sacerdote e ao Rei-Messias. É bastante provável que a proposta de Licht esteja no caminho 
correto, listando: 1) fiel (I, 1-20); 2) grupo ou indivíduo não identificado (I, 21-II, 20?); 3) outro grupo ou 
indivíduo (II, 21?-III, 21); 4) grupo zadoquita (III, 22-IV, 19); outro grupo ou indivíduo (IV, 20-V, 19); 6) 
Príncipe da Congregação (V, 20-VI, 20?). Entre esses grupos ou indivíduos não identificados podemos ter os 
representantes leigos da Comunidade ou os levitas. Sendo que, diferente de Milik que identificou a bênção ao 
sumo sacerdote como a segunda bênção, ela é mais seguramente a quinta referida (v. argumentação tanto com 
relação às evidências textuais para o cálculo de seis bênçãos como a de que a bênção anterior à do Príncipe da 
Congregação é a do sumo sacerdote em ABEGG, 2003, In: PAUL et al, pp. 3-16 e de LICHT, 1956, pp.273-6). 
A proposta de Baxter é a única que nega a referência ao sumo sacerdote em 1QSb (BAXTER, 2004, RQ 84, pp. 
615-29).  
165 Um ponto a se questionar é o de se querer colocar um peso além do necessário sobre a idéia de Messias em 
Qumran, principalmente calcando-se na idéia atual rabínica ou cristã de messianismo. Se se admite que existe 
um sacerdote que encabeça a Comunidade do futuro em 1QSa e que há menções explícitas ao sumo sacerdote 
em 1QM, texto muito próximo em linguagem a 1QSa, a associação deste sumo sacerdote escatológico com um 
sumo sacerdote ideal, esperado para ministrar no Templo ideal, é natural. Messias significa que ele será essa 
pessoa, ungida, assim como Aarão o fora um dia por Moisés (cf. em SILVA, Clarisse, 2004, pp. 207 e 378, sobre 
a natureza restauradora da escatologia judaica). Laurin está entre os especialistas que procuram negar o 
messianismo dual de Qumran. Sua argumentação baseia-se no fato de que nenhum outro documento judaico 
confirme tal crença, mas que Qumran, como o restante do Judaísmo, esperava por um Messias tradicional, 
guerreiro e rei. O autor apóia-se no NT, que veicularia o messianismo “davídico” (contudo, v. outra visão no 
artigo de Yadin sobre a Carta aos Hebreus e a tentativa de seu autor de conferir ao messianismo de Jesus também 
um aspecto sacerdotal. Yadin conclui a partir desse e outros argumentos que o provável remetente da Carta seria 
uma comunidade de ex-essênios convertida ao cristianismo; YADIN, 1958, In: RABIN et. al., pp. 36-55), mas 
parece esquecer-se que o messianismo do NT apresenta aspectos não tradicionais ao Judaísmo, como a redenção 
humana pela morte do Messias, além de rejeitar, na maior parte, o Messias guerreiro (figura que só aparece no 
Apoc.). Laurin também recorda o messianismo veiculado pelo Judaísmo rabínico, que, apesar de possivelmente 
transmitir formas de messianismo mais multifacetadas (v. Nm Rabbah 14 172b), no geral, segue o messianismo 
monárquico. O fato de a expressão “Messias de Israel e Aarão” aparecer no singular em CD é outro fundamento 
de sua teoria. Assim, vê-se obrigado a taxar 1QS IX, 11, em que a expressão está claramente no plural, como um 
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Porém, a argumentação poderia ser exatamente oposta. Ou seja, não haveria bênção para o 

sumo sacerdote simplesmente porque, assim como em 1QSa, é ele quem abençoa, ou talvez, 

sendo ele a autoridade máxima, não poderia ser abençoado, nem mesmo pelo Maskil. São 

conjecturas, certamente, mas que apontam para a problemática envolvida na questão da 

bênção ao sumo sacerdote, independentemente de ser ele Messias ou não. Entretanto, o sumo 

sacerdote não é idêntico ao Maskil e tampouco poderia abençoar-se a si mesmo. A verdade é 

que este é, aparentemente, o primeiro manuscrito hebraico em que se vislumbra a idéia de 

sacerdotes sendo abençoados e não o povo por estes. Contudo, o texto parece não deixar 

dúvidas com relação à bênção ao sumo sacerdote: “Que tu sejas como um anjo da presença
166

 

na morada santa
167

 para a glória do Deus dos exércit[os...Fi]carás às voltas para o 

serviço
168

 no Templo do reino e compartilhar o lote com os anjos da Presença
169

 e conselho 

junto [com os santos] (ou também “Conselho da Comunidade”, menos provável pelo 

contexto) por um tempo eterno e por todos os períodos perpétuos, pois [são verdade todos 

os] seus julgamentos. Que ele te estabeleça san[to] no meio do Seu povo e como uma luz 

[...]
170

 para o mundo com sabedoria e para iluminar a face de muitos
171

. [... e ponha na tua 

                                                                                                                                                                             
erro do escriba, a despeito de ser uma cópia bem executada e revisada (percebe-se pelas correções e inserções em 
todo o manuscrito) provinda diretamente das grutas de Qumran. Porém, a despeito de defender um messianismo 
“tradicional”, ele não explica que tipo de Messias seria esse, ao mesmo tempo davídico e aarônida (sendo que 
nos três momentos em que a expressão aparece em CD, Aarão precede Israel; CD VII, 23-VIII, 1; XIX, 10-11 
XX, 1). Ele também argumenta que, se o sacerdote de 1QSa fosse Messias, ele devia ser denominado com tal 
título, assim como o é o Messias de Israel (LAURIN, 1963, In: RQ 13, pp. 39-52). Porém, não há dúvidas entre 
os especialistas de que o “Príncipe da Congregação” de 1QSb é o Messias de Israel, apesar de, ao menos no 
material que sobreviveu até nós, ele não ser nenhuma vez assim chamado. De qualquer modo, ele também parece 
esquecer-se de que esses grupos por ele referidos – cristãos, fariseus e essênios – têm diferenças básicas. Uma 
dessas diferenças é a liderança e a base sacerdotal da(s) Comunidade(s) refletidas nos MMM. Além disso, o 
duplo messianismo é uma interpretação bastante natural de Zc 4. Assim sendo, não há porque, como Xeravits, 
associar o duplo messianismo de Qumran ao desenvolvimento mais tardio da doutrina dualista, que aparece em 
1QS, mas não em 4QSe. Os dois messias da seita não têm qualquer relação com a visão sectária e dualista do 
bem e do mal, mas antes com a divisão de poder entre monarca e o sumo sacerdote durante o período 
messiânico, quando o dualismo cósmico estaria em derrocada ou já definitivamente encerrado (XERAVITS, 
2000, pp. 120-1). Abegg, em seu artigo intitulado “The Messiah at Qumran: are we still seeing Double?” 
procura talvez corrigir supostos exageros com relação a esse duplo messianismo, lembrando que muitos 
documentos em Qumran veiculam, na realidade, apenas o messianismo laico do “príncipe” ou “rei” ideal do 
futuro. Contudo, por fim, acaba por relacionar os textos em que esse duplo messianismo parece inegável, como é 
o caso de 1QS IX, 11, 1QSa e b ou 4Q376 1 I 1 (ABEGG, 1995, DSD Vol. II, pp. 126-144; para nossa visão 
sobre Messianismo v. SILVA, Clarisse, 2004, pp. 170-199).       
166 Licht vê uma evidência com relação a essa comparação do sacerdote com o anjo em Ml 2, 7. A bênção, 
segundo ele, é semelhante à feita a Levi em Jub 31, 14 (LICHT, 1956, 284).  
167 Provavelmente, no céu (Op. Cit.). 
168 Pela associação dos termos, Licht sugere uma relação com Ex 28, 33-35; 39, 26 e, assim, com as vestes do 
sumo sacerdote (Op. Cit., pp. 284-5). 
169 Cf. 1QH VI, 13 (Op. Cit., p. 285). 
170 Licht preenche a lacuna com “grande”, enquanto Vermès opta por “eterna”. Wise, Cook e Abegg seguem 
Licht e citam Gn 1, 16 como base para tal. 
171 Licht recorda o elogio aos sacerdotes em 4QpIs(d), como também Test. de Levi 4, 3; 18, 3 e Hod IV, 27 (v., 
não especificamente com relação aos sacerdotes, 1QS 2, 3; Op. Cit.) 
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cabeça] o diadema santíssimo
172

, porque [tu serás santi]ficado para Ele e glorificarás Seu 

nome e Sua santidade.” (1QSb IV, 24b-28). A despeito da perda do início da bênção e seu 

endereçamento, a referência ao Santo dos Santos, ao diadema, e ao lugar privilegiado junto 

aos anjos da Presença, que servem diante da face de YHWH, deixa pouca dúvida de que se 

trata aqui do sumo sacerdote (cf. Cap. 1, pp. 55ss). Abegg conclui seu artigo sobre a bênção 

ao sumo sacerdote notando que existe mais do que sua “suposta” proeminência aqui: “In 

addition, it offers an important clue to the nature of the messianic High Priest: perhaps more 

important than his supposed preeminence was his potential omnipresence.” (ABEGG, 2003, 

In: PAUL, et. al., p. 16). O que dizer do Maskil, então, que abençoa o sumo sacerdote? Ou 

seja, a bênção do líder comunal permanece crucial dentro da nova ordem social do Israel do 

futuro. 

Por fim, se realmente o cargo de Maskil definia-se por conferir sucessão à figura do 

Mestre, poder-se-ia, então, confirmar definitivamente sua origem sacerdotal, uma vez que o 

Pesher Habacuc II, 8173 é muito enfático com relação ao sacerdócio do Mestre e nada mais 

natural que sacerdotes preenchessem essa liderança sacerdotal174. Além disso, devemos nos 

lembrar da organização da procissão solene nas reuniões e na celebração da renovação da 

aliança – e mesmo com relação à disposição dentro das reuniões – seria muito difícil, dentro 

desse quadro, visualizar o Maskil entrando ou sentando-se após todo o grupo dos 

sacerdotes175.    

Talvez o mesmo valesse para o Mevaqqer. Ele é uma figura importante nas reuniões (1QS 

VI, 11-12), na administração da Comunidade (1QS VI, 18-20), no processo de ingresso e 

adesão de candidatos (CD XV, 7b-11), no processo jurídico (CD XIV, 11-12; 4QDa Frag. 11, 

16) e no ensino (CD XIII, 7-8), entre outros aspectos que podem ser levantados. Deve-se 

notar que tanto Vermès como Tyloch defendem que o Mevaqqer seja um sacerdote, enquanto 

deixam em aberto o status do Maskil (VERMÈS, 1977, p. 90; TYLOCH, 1990, pp. 85-6). 

Tyloch usa CD XIV, 6-7 como base para sua argumentação. O primeiro ponto a se observar é 

que os Mevaqqerim de CD e de 1QS, no entanto, parecem ter funções diferentes e, por 

conseguinte, ser pessoas diversas, mas é algo de que trataremos mais adiante. Segundo, é 

                                                        
172 Cf. Lv 8, 9; Ex 29, 6; 39, 30. 
173 Sobre o Mestre de Justiça, v. SILVA, Clarisse, 2004,pp. 307-315. 
174 Sobre a teoria da liderança “profética” sacerdotal de Qumran, v. Op. Cit., pp. 300-01. 
175 O Maskil aparece em CD, mas coincidentemente sempre em pontos bastante deteriorados em finais de coluna 
(XII, 20b-21ab; XIII, 22 = 4QDb Frag. 9 V, esse último está um pouco mais completo). Apesar de a redação ser 
semelhante aos trechos referentes ao Maskil em 1QS, alguns especialistas levantam a opção de que o Maskil em 
CD não seria o título de um líder, mas antes dos “sábios” da Comunidade (cf. trad. Wise, Cook, e Abegg. 
Vermès, Baumgarten e García/Tigchelaar, no entanto, mantêm a leitura do termo como título do líder. Embora 
esta opção seja a mais natural, não há contexto suficiente para ter-se plena certeza).   
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possível que houvesse Mevaqqerim locais, cada um responsável por um “acampamento”, 

além daquele que era o “Mevaqqer de todos os acampamentos”. Esse último talvez fosse um 

coordenador geral e orientador dos demais Mevaqqerim, bem como mediador das relações 

entre esses e seus subordinados imediatos nos acampamentos176. Terceiro, na mesma coluna, 

temos informações, em separado, sobre o Mevaqqer e o “sacerdote indicado sobre os 

Numerosos”177: “E o sacerdote que é indicado sobre os Numerosos terá a idade de trinta 

anos até a idade de sessenta anos, entendido no livro de Hagi e em todos os preceitos da 

Torá, para fazer proclamações em conformidade com o seu julgamento.” (CD XIV, 6-7). Já o 

Mevaqqer permanece em atividade por um tempo mais curto e suas funções são descritas 

diferentemente daquelas do sacerdote: “E o Mevaqqer de todos os campos terá a idade de 

trinta anos [a]té a idade de cinqüenta anos, senhor de todo o segredo dos homens e de toda a 

linguagem de...
178

. Pela sua autoridade, entrarão os membros da Congregação, cada um em 

seu turno. E qualquer assunto que qualquer pessoa desejar falar, falará com o Mevaqqer 

concernente a qualquer disputa ou julgamento.” (CD XIV, 8b-9a)179. Essas funções, 

                                                        
176 O mevaqqer é comparado com o Episcopos da Igreja primitiva, que se tornou um cargo de poder regional 
considerável com o crescimento da Igreja no mundo ocidental. Cf., p. ex., Weinfeld, que ainda faz uma ligação 
desse cargo com cargos de funções semelhantes nas associações helênicas. Ele compara: “A similar hierarchy is 

found in the cultic associations of the Hellenistic period. The ιρεύζ “priest”, who in function equals the magister 

in the Roman associations, was considered the president of the guild. He of course presided over the cultic 

meetings of his group but he exerted no less influence in the more worldly matters of the association. Next to him 

comes the έπιµελητήζ (=curator) who was the administrative overseer of the group. Next in line comes the ταµίαζ 

(=quaestor) who was in charge of the economical-financial business of the group. In the New Testament 

writings we find the έπίσχοποζ (Acts 20:28, Phil. 1:1, 1Tim 3:2, Titus 1:7) as an overseeing officer–a title which 

has been compared to the מבקר ,פקיד of the writings of the sect, since both verbs,פקד and בקר were translated in 

LXX by έπισχοπειν.” (cf. a influência bíblia no uso dos verbos em Jr 23, 1-2; Ez 34, 11-12; WEINFELD, 1986, 
pp. 19-20)  
177 Hempel defende que as referências aos Numerosos em CD denunciam a inserção de material de Qumran em 
um documento mais antigo, provindo do “movimento parente” com o qual os “qumranitas” teriam rompido (cf. 
teoria em HEMPEL, 1998). Porém, a primeira regra aos Numerosos, neste trecho, já contradiz as regras 
observadas em 1QS, ou seja, enquanto em CD é pedido que os membros da seita entreguem dois dias de salário 
ao Mevaqqer e aos juízes (CD XIV, 12-13), em Qumran, os bens são colocados à disposição da Comunidade e 
para a sua administração. 
178 A expressão redigida, segundo Baumgarten, é “ פחותם]ש[רמ ” (Martínez/Tigchelaar não sugerem nenhuma letra 
para a lacuna, além de discernirem um reiš, um yod e um heh após o peh). Martínez/Tigchelaar não trazem 
qualquer proposta de tradução. Baumgarten e Vermès opinam que seja “their clans”, enquanto Wise, Abbeg e 
Cook optam por “deceptive utterance”. 
179 Não há qualquer razão plausível para deduzir com Regev que a congregação refletida em CD seja mais 
autoritária e hierárquica do que a de 1QS. Ele se baseia em algumas considerações, entre elas de que existiam 
mais figuras de autoridade em CD do que em Qumran e que o “conselho da Comunidade” de Qumran era mais 
democrático, dando voz aos seus membros. Entretanto, enquanto em CD vemos uma comunidade que mantém a 
propriedade privada e as famílias em suas próprias casas, na verdade, em Qumran, temos um controle muito 
mais direto e exercido não apenas pela liderança, mas de um membro superior sobre todos os demais que lhe são 
inferiores. A necessidade de corte com juízes designados pode exatamente deixar transparecer a maior liberdade 
que essas comunidades de CD gozavam, onde problemas “sociais” e familiares de pequenos vilarejos tinham 
espaço para ocorrer, enquanto na pequena Comunidade de Qumran não tinham lugar (p. ex., 1QS nunca trata de 
objetos perdidos, distribuição de bens, problemas conjugais ou familiares etc.). O Mevaqqer do acampamento, o 
levita e/ou o sacerdote (se é que um deles não é idêntico ao Mevaqqer) configuram a orientação mínima que a 
Comunidade tinha para sua instrução e mediação entre seus membros, como pode ser dito do rabino em sua 
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entretanto, recordam-nos das funções do Maskil em 1QS, o que leva alguns especialistas a 

identificar as duas figuras. E não apenas aqui, mas em outros trechos, como XIII, 7-13 a 

impressão é a mesma: “Deve compadecer-se deles como um pai dos seus filhos e velará por 

eles em todos os seus problemas como um pastor de seu rebanho.” (XIII, 9). Todavia, a 

figura aludida aqui não é do Mevaqqer sobre “todos os acampamentos” (que talvez possa ser 

identificado com o Mevaqqer “sobre os Numerosos” de CD180), mas, sim, refere-se ao 

Mevaqqer do campo, que tem uma relação muito mais pessoal com seus “pastoreados”. 

Também não há por quê estranhar que as características e qualidades do líder espiritual da 

seita sejam transpostas, almejadas ou requeridas dos líderes locais, nos “acampamentos” 

espalhados no território da Judéia (e talvez Galiléia). 

O Mevaqqer também é diferenciado do sacerdote quando é designado para ensinar com 

relação ao puro e impuro na ocasião em que um sacerdote não instruído é chamado para 

examinar um caso de suspeita de Tzara‘at
181. A exigência de que apenas o sacerdote pudesse 

                                                                                                                                                                             
comunidade ou o padre em sua paróquia. Destarte, Regev chega mesmo a comentar: “The Damascus Covenant 

sect functioned with minimal dependence on the spiritual competence or initiative of its members. In contrast to 

members of the yahad, they were expected only to obey the rules.” (REGEV, 2003, RQ 82, p. 248), entre outras 
afirmações problemáticas. Se pensarmos em tudo o que levantamos em nossa análise, ele não tem apenas uma 
visão muito otimista e inocente da situação em Qumran como, em um contraste estranho, tende ao exagero com 
relação à situação do membro dos acampamentos de CD, como podemos perceber em CD XIV, 4-6: “E 

inscreverão pelos seus nomes, um depois de seu irmão: primeiramente os sacerdotes, os levitas em segundo e os 

filhos de Israel em terceiro e o estrangeiro habitante em quarto. E assim eles sentarão e assim deliberarão em 

relação a tudo.”. Essa é exatamente a imagem veiculada em 1QS de suas reuniões, todavia sem o maior 
detalhamento com relação à hierarquia entre os próprios membros. Além de que vemos a figura do estrangeiro, 
nunca mencionado em 1QS. Voltaremos à questão do estrangeiro quando tratarmos do Rolo do Templo.   
180 Será que existiria alguma possibilidade de o Mevaqqer de todos os acampamentos de CD (= Mevaqqer dos 
Numerosos de CD?) ser o mesmo Mevaqqer dos Numerosos de Qumran? Se sim, temos uma figura autoritativa 
que centralizaria a administração de Qumran e dos acampamentos com relação às reuniões dos Numerosos em 
um e outro lugar (existe também a teoria que algumas reuniões e festividades, como a da Renovação da Aliança, 
acontecessem em conjunto). Caso contrário, temos um responsável pelos conselhos que ocorriam nos 
acampamentos e outro responsável em Qumran. 
181 Para Fraade esta é uma função permanente do Mevaqqer, independentemente de o sacerdote ter conhecimento 
próprio do tema. O autor assume e presume alguns pontos aí: o primeiro seria que os sacerdotes, em geral, 
mesmo dentro da Comunidade (de CD apenas?), teriam deficiência nos conhecimentos próprios de suas funções, 
dado que não transparece em CD (e muito menos em 1QS) e, segundo, que cada vez que o sacerdote local fosse 
chamado caberia ao Mevaqqer explicar novamente sua parte no rito, independentemente de alguma outra vez ter 
sido explicado o procedimento para aquele determinado sacerdote, o que parece algo ilógico. O autor também 
não leva em consideração o contexto, uma vez que, logo acima, o tema tratado é o do sacerdote sem 
conhecimentos, uma exceção que visa a não deixar nenhum acampamento sem um líder preparado, dentre os 
levitas, fossem sacerdotes ou não (mas preferencialmente os primeiros, como vimos). Ele, às vezes, ainda parece 
entender que o exame ficava a cargo do Mevaqqer, restando ao sacerdote apenas fazer a declaração. O autor 
levanta a possibilidade de que, assim, evitar-se-ia a aproximação do sacerdote daquele que poderia transmitir 
impureza, conforme se baseia em material rabínico que libera a leigos o exame do doente de pele (Mishnah 

Nega‘im 3, 1 e Sifra Tazri‘a Parashat Nega‘im 1, 8-10; FRAADE, 1999, In: DSD VI, pp. 111-122). Não é assim 
que lemos o texto, entretanto. O Mevaqqer deve instruir o sacerdote sem conhecimento específico a fim de que 
este possa fazer o exame e a declaração do puro e impuro, conforme as diretrizes bíblicas que assim o demandam 
(v. também 4QDa Frag. 6 I, 1-13, entre outros paralelos da gruta IV). Aparentemente, ao menos nesse caso 
específico, é o Judaísmo rabínico que mais se desvia do texto bíblico.  Yaakov Elman, porém, comenta a partir 
de uma perspectiva mais geral: “...but the essential point is that Qumran halakhah is relatively conservative vis-
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fazer o exame e declarar o doente impuro (ou puro) é enfatizada quando o documento 

estabelece que até mesmo no caso de o sacerdote ter problemas mentais somente ele teria 

autoridade para fazê-lo (CD XIII, 4b-7a). Apenas quando recordamos com que gravidade CD 

trata de pessoas com deficiências é que se percebe a seriedade da afirmação de que essa é uma 

função exclusiva do sacerdote mesmo em tais condições, “porque é deles (dos sacerdotes) o 

julgamento.” (XIII, 6b-7a)182. Esse estatuto segue aquele que abre uma exceção para que o 

levita possa substituir o sacerdote na liderança e instrução dos grupos comunais menores, de 

no mínimo dez pessoas (XIII, 2-4). Talvez essa seqüência nos dê uma pista para a 

possibilidade de que o Mevaqqer da Comunidade de CD, na verdade, seja um levita183. Ou 

ainda que o cargo pudesse ser preenchido tanto por levitas como por sacerdotes. No caso de 

sacerdotes realmente ocuparem o cargo, teríamos de pensar então que, ou ele acumularia 

funções, o que o texto não parece favorecer, ou, ao contrário, sendo Mevaqqer, não teria 

                                                                                                                                                                             
à-vis departures from the biblical text as compared to the rabbinic corpus”. (ELMAN, 1999, In: Op. Cit., p. 
148, N. 1).      
182 Para a severa legislação com relação aos deficientes, v. 1QSa I, 19-21; CD XV, 15-17 (e 4Q266 8 I, 7 4Q270 
6 II, 8, entre outros textos; cf. acima N. 84). Fraade, sempre comparando com o material rabínico e, em minha 
opinião, a um contexto diferente daquele do Segundo Templo ou de Qumran, vê na exceção aberta aqui para que 
deficientes mentais pudessem declarar o puro e impuro, uma evidência de que o sacerdócio tornava-se cada vez 
mais formal e dependente do conhecimento de outros. Assim como vê Schiffman, Qumran é apenas mais um elo 
na transição da “autoridade sacerdotal” para a especialização legal não-sacerdotal que se estabeleceu 
definitivamente com o Judaísmo rabínico. Na verdade, Fraade generaliza essa regra específica, que trata de 
exceções criadas a fim de atender necessidades locais e pontuais, tratando como se fosse esse o background de 
todo o documento de CD e do período do Segundo Templo. Ele afirma: “The difference between the Damascus 

Document and the Sifra in this regard is less one of kind than of degree: the shift from hereditary priestly 

authority to non-priestly expertise is more advanced, and perhaps less conditioned, in Sifra than in Damascus 

Document.”. (FRAADE, In: Op. Cit., p. 122; ele chega mesmo a sugerir uma influência rabínica em CD, p. 124): 
afinal, como ele coloca, foi uma “mudança gradual” e não apressada ou determinada irreversivelmente pela 
destruição do Templo em 70...; cf. p. 125). Porém, como ele mesmo verifica, CD, na verdade, reserva aqui uma 
função que os sacerdotes com deficiências podiam exercer (Op. Cit., p. 120, N. 30), a despeito de não fazerem o 
mesmo com relação a outras funções e de não abrirem qualquer exceção em consideração a outros grupos a favor 
de seus deficientes, mas somente com sacerdotes (v. no Cap. 1, p. 59, N. 139, a posição do material sacerdotal 
com relação aos deficientes de seu grupo). Assim, essa tarefa era vista pelo legislador de CD como uma função 
mais simples e, ao mesmo tempo, de competência exclusiva dos sacerdotes. Outras funções rituais e litúrgicas 
mais complexas, que necessitavam de mediação sacerdotal, deviam ser exercidas por sacerdotes conhecedores e 
independiam dos levitas. Enfim, em Qumran, diferentemente do Judaísmo rabínico, conhecimento não é sinal 
absoluto de autoridade e poder espiritual e hereditariedade ainda contam, quer seja com relação a sacerdotes ou 
levitas (não há fundamento na tese de que o levita era um funcionário “quase-sacerdote” do culto, sem 
necessariamente ser hereditário; Op. Cit., p. 112, N. 11).    
183 É o que defende Brooke e Fraade. O maior argumento de Brooke é exatamente este, se o Mevaqqer não pode 
examinar e fazer o pronunciamento necessário é porque não seria sacerdote. Entretanto, em todo o seu estudo 
sobre os levitas nos MMM, o autor parece tender a superestimar a influência e presença dos levitas dentro da 
Comunidade e nos próprios textos. Alguns textos que claramente referem-se ao sacerdócio, principalmente em 
apócrifos, mesmo que evidenciando o elo sacerdotal com a origem levita, - e por que não poderiam fazê-lo? – 
são analisados como se tratassem exclusivamente dos levitas. Ou, ao menos, não fica clara a distinção entre 
ambos, que deve ser mantida, pois a percebemos em todos os MMM (v. BROOKE, 2005, pp. 115-139). Fraade 
compara as funções do Mevaqqer em CD XIV, 3-18 e dos levitas em 1QSa I, 22-25, que muito se assemelham 
(porém, suas tarefas são executadas “sob a autoridade dos filhos de Aarão”, l. 23). Ele também recorda que, em 
4QTohorot B 3, I, 3 é o Mevaqqer quem recita as maldições da aliança, assim como os levitas o fazem em 1QS I, 
18-II, 18 e Dt 27, 14-26 (FRAADE, Op. Cit., p. 112, N. 12). Voltaremos ao assunto quando tratarmos do Rolo do 

Templo.   
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permissão de administrar a comunidade e ministrar ritos como sacerdote. Em qualquer caso, 

sendo levitas ou sacerdotes (ou apenas um ou outro) parece certo que também essa liderança 

estava vetada ao leigo184. 

O status ou as regras referentes ao Mevaqqer em Qumran e nos acampamentos, no 

entanto, não precisam ser os mesmos. Vemos em 1QS VI, 11-12 que ele aparentemente 

coordena a reunião dos Numerosos: “E na reunião dos Numerosos não falará homem algum 

qualquer palavra que não o desejem os Numerosos, a não ser por aquele que é o Mevaqqer 

sobre os Numerosos
185

 e todo aquele que tiver algo consigo para falar para os Numerosos, 

mas não é da posição do homem que inquire o Conselho da Comunidade, que este homem se 

ponha de pé e diga: ‘Tenho comigo algo a falar para os Numerosos’. Se disserem para fazê-

lo, falará.”
 186

  (1QS VI, 11-13). Na segunda referência ao Mevaqqer em 1QS, sua função é 

bem diversa: “E quando tiver preenchido um ano
187

 dentro da Comunidade deliberarão os 

Numerosos sobre seu caso de acordo com sua inteligência e suas obras no que concerne à 

Torá e se for tomada a decisão para que ele seja incluído na assembléia da Comunidade sob 

a autoridade dos sacerdotes e da maioria dos membros da sua aliança, também entregará
188

 

seus bens e seus ganhos
189

 na mão do homem que é o Mevaqqer sobre os ganhos dos 

Numerosos e escreverá na conta com sua mão, sem os despender em favor dos 

Numerosos
190

.” (1QS VI, 18-20). Para Licht, essa é uma função específica, diferenciada 

                                                        
184 Contra SCHIFFMAN, 1983, p. 215. 
185 Seguimos opção de García e Tigchelaar que vêem aqui a conclusão da idéia precedente, enquanto para 
Charlesworth seria o princípio da nova frase: “And if the man (who is) the Examiner over the Many should 

restrain a man who has something to say to the Many, which is not while the one who questions the 

Community’s Council is standing…”. Licht e Charlesworth concordam aqui com a organização das frases e não 
vêem relação alguma com o Mevaqqer. Wernberg-Møller entende “וכיא” como partícula enfática (cf. 1Sm 24, 
20; Is 36, 19; Jo 39, 27) e traduz: “nobody must say anything which is not according to the pleasure of the Many 

and, indeed, of the Inspector over the Many”. Para ele, “a) it keeps the text unemended; b) it agrees with 

classical usage; c) it stresses the powerful position of the Mevaqqer when acting as the leader of the sessions.” 

(WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 105). Licht explica de um modo mais simples, ou seja, que se trata de falar 
apenas após a permissão da Comunidade (LICHT, 1956, p. 144). Entendemos, no entanto, que seria difícil 
imaginar que, em sua busca por uma ordem “perfeita”, em suas reuniões, a Comunidade não centralizasse a 
autoridade, aqui sobre “o Mevaqqer sobre os Numerosos”, para coordená-las.     
186 Por isso alguns especialistas aventam a possibilidade de o Mevaqqer e o Maskil serem a mesma figura, o líder 
dos Numerosos. Porém, podemos ter o Mevaqqer coordenando e organizando a reunião, o que caberia a um 
cargo mais funcional, mas não ao líder espiritual.  
187 Cf. Lv 25, 29 (texto seguido quase palavra por palavra), sobre as leis de resgate de terras. Wernberg-Møller 
acredita que o autor de 1QS compara o estado da terra que não é resgatada em um ano pelo proprietário original 
e passa a pertencer a seu comprador à situação indeterminada e sem garantias do candidato a membro no 
primeiro ano (WERNBERG-MØLLER, 1957, pp. 108-9). 
188 O verbo é “ בו)י(יקר ”, escrito primeiramente no hif‘il; porém o escriba apagou o yod posteriormente. Licht 
acredita que o tenha feito porque esse verbo no hif‘il refere-se exclusivamente às ofertas sacrificais (LICHT, 
1956, p. 150). 
 ,é traduzido no texto bíblico como trabalho. O texto refere-se assim ao ganho obtido com o trabalho ,”מלאכת“ 189
e não aos bens anteriores, referido antes com “הונו”.  
190 Wernberg-Møller acredita que a prescrição que proíbe o uso do dinheiro do candidato pelos Numerosos seja 
por motivos práticos, uma vez que o candidato poderia desistir de seu ingresso na comunidade e requerer de 
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daquela do “Mevaqqer sobre os Numerosos” (LICHT, 1956, p. 150). Assim, aparentemente, 

teríamos um Mevaqqer coordenador e outro administrador de bens. Vimos acima, porém, que, 

em 1QS IX, 7, os bens da Comunidade devem ser administrados pelos “filhos de Aarão”. 

Além do que, mais uma vez, podemos argumentar que seria estranho e confuso que o 

coordenador da reunião ficasse atrás do grupo de sacerdotes. Assim, acreditamos que os dois 

funcionários denominados “Mevaqqer” (o “Mevaqqer sobre os Numerosos” e o “Mevaqqer 

sobre o ganho dos Numerosos”), em Qumran, fossem sacerdotes, enquanto na Comunidade 

mais ampla e familiar de CD, haveria uma maior abertura autorizando ou nomeando (talvez 

exclusivamente) levitas para preencher os cargos como “Mevaqqerim” dos acampamentos.  

Não obstante, podemos nos perguntar se o mesmo valeria para o “Mevaqqer de todos os 

Acampamentos”. Uma pista poderia ser novamente a procedência sacerdotal nas reuniões 

gerais, assim como em 1QS: “A regra da reunião de todos os campos: todos serão listados 

por seus nomes; primeiramente os sacerdotes, em segundo os levitas, os filhos de Israel em 

terceiro e o estrangeiro habitante em quarto.” (CD XIV, 3-4a). A mesma ordem repete-se em 

seguida (4b-6a), sendo que temos a menção ao sacerdote que é indicado sobre os Numerosos 

(6b-8a) e, logo após, aparece o Mevaqqer sobre os Numerosos (8b-12a). Entretanto, ao 

mesmo tempo em que se poderia dizer, seguindo a mesma lógica que vínhamos traçando, que 

ele seria um sacerdote, posicionando-se no primeiro grupo a entrar, ele também é diferenciado 

do “sacerdote indicado”. Mas também se pode argumentar que o sacerdote indicado não pode 

ocupar o mesmo cargo que o Mevaqqer, o que não impediria, a priori, que outro sacerdote o 

fizesse. Por fim, parece que a melhor opção é deixar em aberto que o cargo poderia ser 

preenchido por levita ou sacerdote.  

De qualquer modo, não nos parece, como Brooke defende, que o cargo de Mevaqqer seja 

o mais importante na Congregação de CD (v. BROOKE, 2005, The Dead Sea, pp. 120-1). Se 

o cargo era ocupado por levitas, devemos lembrar que, independentemente do Mevaqqer, os 

sacerdotes entram em primeiro, antes dos levitas nas reuniões. Os sacerdotes também são 

preferidos para instruir e para liderar as assembléias menores, sendo que, apenas nos casos 

deste não estar preparado, o levita deve substituí-lo. E mesmo que um sacerdote possa 

preencher a função do Mevaqqer, o “sacerdote indicado sobre os Numerosos” também é 

claramente superior ao “Mevaqqer sobre os Numerosos”. Ainda que levantemos a questão de 

que dois dias do salário dos sectários deviam ser entregues ao Mevaqqer, é apropriado 

                                                                                                                                                                             
volta seus bens, e não por motivos cultuais, tratando-se de bens ainda em estado “de impureza”.  (WERNBERG-
MØLLER, 1957, pp. 109-110). Licht olha pela perspectiva da comunidade que, então, poderia devolver os bens 
do candidato com maior facilidade em caso de expulsão ou de reprovação, após o seu segundo exame, antes de 
ser aceito como membro pleno (LICHT, 1956, p. 148)  
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lembrar que eram entregues não somente a ele, mas também aos juízes. Como vimos 

anteriormente, o corpo judicial em CD é formado por “quatro da tribo de Levi e Aarão e seis 

de Israel, versados no livro de Hagi e nos fundamentos da aliança” (CD X, 5-6). As cópias 

encontradas na Gruta 4 apenas confirmam essa premissa, trazendo trechos legislativos inteiros 

dirigidos exclusivamente a sacerdotes191. Esse material somado ao pensamento refletido em 

CD, a preocupação com a pureza e com o santuário, leva a ponderar seriamente a hipótese de 

que o documento conhecido como Documento de Damasco tenha sido, na realidade, escrito 

por uma elite sacerdotal. A mesma lógica pode valer para uma argumentação a favor da 

mesma origem de 1QS, 1QSa e 1QSb, ainda com mais embasamento. A despeito de termos 

trabalhado com um volume razoável de material, a verdade é que a pesquisa não foi completa 

ou exaustiva. Isso quer dizer que o material sobre os assuntos tratados, e especialmente sobre 

o sacerdócio e a pureza ritual, tanto em 1QS como em CD (além de 1QM e outros tantos 

manuscritos dos MMM), são tão abundantes que dificilmente poder-se-ia dar conta deles em 

um único trabalho científico. O que, por fim, apenas fortalece nossa proposição da origem dos 

manuscritos estudados.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
191 Cf. menção aos “filhos de Zadoc” em D(a) Frag. 5 Col. Ib, 16-17. No mesmo Frag. 5 Col. II, v a 
desqualificação de sacerdotes que foram levados ao exílio e tornaram-se impuros para o serviço (o que pode 
tornar a ênfase das teorias de Murphy-O’Connor, entre outros, na origem exílica da Comunidade de CD 
problemática). A não ser que se argumente que esse material seja do suposto grupo cismático de Qumran. 
Porém, deve-se ponderar que, de modo geral, os especialistas que defendem essa tese conferem a autoria das leis 
em CD a um período anterior a Qumran (v. a argumentação mais pormenorizada de Hempel, 1998). No Frag. 6 
Col. I, temos regras para o sacerdote referentes à Tzara‘at, na Col. II temos leis de pureza sexual próximas ao 
que temos em H, entre outras leis de preocupação cultual ou sacerdotal.   
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Capítulo IV – O Tempo Escatológico e a Idéia de Templo na Comunidade de Qumran 

 

 

4.1) Introdução 

 

 Documentos contendo regras e regulamentos para um determinado grupo, 

aparentemente, não seriam lugares naturais para buscarmos material escatológico de qualquer 

espécie. Porém, essa relação não soa tão estranha ou pouco provável quando esse determinado 

grupo vincula um estilo de vida que propiciaria a observação perfeita de suas leis religiosas 

com o advento do tempo escatológico. O grupo ao qual pertenceram os Manuscritos de 

Qumran e responsável pela autoria de tantos deles acreditava ter ouvido o chamado de Isaías 

para preparar, no deserto, o caminho de YHWH, esperando a qualquer momento sua 

intervenção definitiva na história.  

 

4.2) Preparando o Caminho de YHWH: Perspectivas Escatológicas na 

Comunidade de Qumran 

 

 Para a maioria absoluta dos especialistas desta área, os manuscritos encontrados nas 

cavernas de Qumran estariam essencialmente associados a ruínas próximas, que, conforme 

discerne também a maior parte dos arqueólogos, poderiam ter abrigado uma Comunidade 

religiosa, extremamente preocupada com a pureza ritual. Isso se demonstra, por exemplo, pelo 

número desproporcional, se compararmos o tamanho do complexo, de Miqwa’ot, ou seja, de 

piscinas rituais utilizadas para proceder tal purificação1. Essa evidência, somando-se a outras 

                                                        
1 O número de piscinas provavelmente utilizadas para os rituais de pureza chega a dez entre as 16 escavadas no 
sítio em Qumran (pelos cálculos dos especialistas, mais de 200 pessoas, além de animais, podiam sobreviver no 
sítio de Qumran com a capacidade de água dos reservatórios, mesmo durante os oito meses de seca na região). 
Oito dessas miqwa’ot seriam providas de escadas bipartidas por uma mureta. Segundo a Mishná, pessoas em 
estado de impureza desceriam até a piscina por uma das partes, enquanto subiriam, já purificadas, pelo outro 
lado (também objetos impuros eram descidos dessa forma; Sheqalim 8, 2). Segundo Hirschfeld esse tipo de 
Miqweh era comum em Jerusalém e é usualmente associado ao uso por sacerdotes (baseia-se em REGEV, E. 
Ritual Baths of Jewish Groups and Sects in the Second Temple Period. Cathedra 79:3-20, 1996b; REICH, R. 
Miqwa’ot at Khirbet Qumran and the Jerusalem Connection. In: SCHIFFMAN, L; TOV, E.; 
VANDERKAM, J., 2000, p. 731; cf. também MAGNESS, 2002, p. 148). E, apesar de ser contrário à tese de que 
um grupo religioso sectário tenha habitado Qumran, o arqueólogo admite que essas piscinas devem ser 
entendidas “in light of the priestly orientation of the owners.” (HIRSCHFELD, 2004, p. 121). Outra 
característica das miqwa’ot em Qumran é que algumas delas aparecem em pares, como também acontece em 
Jerusalém. Uma explicação seria que, possivelmente, uma seria utilizada por homens e outra por mulheres, ou 
uma por crianças e outra por adultos ou, ainda, uma por famílias e outra por servos. Também se pensa na 
possibilidade da diferença entre os graus de santidade, levando à conclusão de que sacerdotes e leigos podiam 
freqüentar diferentes miqwa’ot. Essa última opção coaduna-se bastante bem com a situação em Qumran. 
Magness explica: “If this is the case, L117 which differs from L118 in having partitions and an auxiliary step at 
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como a austeridade da construção, coincidem com o espírito de severidade e rigorismo 

religioso que é transmitido pelos manuscritos de Qumran, conforme vimos no capítulo 

anterior, especialmente aqueles reconhecidos como escritos por esse grupo específico2. 

 A Comunidade religiosa que habitou Qumran, portanto, compreendeu a mensagem de 

Isaías de modo literal e isolou-se no deserto, entendendo esse retiro - ou talvez pudéssemos 

chamá-lo de exílio auto-imposto – como o melhor meio de praticar a lei, mesmo que 

limitadamente, durante aquele período que eles mesmos denominavam “tempo da 

impiedade”3 ou “o domínio de Belial”4. Na Regra da Comunidade, a mensagem isaiana é 

contextualizada e interpretada conformando-se à nova situação em que o grupo passava a 

viver no deserto, separando-se do resto da sociedade: “Quando essas coisas existirem/para 

                                                                                                                                                                             
the bottom, might have been restricted to priests or members of higher rank who had to maintain a greater 

degree of purity.” (MAGNESS, Op. Cit., p. 149).  
2 O argumento levantado por Hirschfeld de que Qumran seria propriedade rural de ricos citadinos e que alguns 
poucos vestígios de decoração interior (como colunas e um capital dórico) encontrados no complexo do sítio de 
Qumran perfariam a sua prova cabal, não é de modo algum convincente. Basta visitar mosteiros cristãos, nos 
quais o voto obrigatório de pobreza para seus ingressante é pré-requisito, para observar que o gosto pela arte 
aparentemente não perturba (e não há porque perturbar) a consciência religiosa. Devemos lembrar que a 
Comunidade era formada por uma elite e por sacerdotes que, em sua maioria, deviam estar acostumados a 
elementos de arquitetura mais elaborados, sendo um ambiente natural para eles (ao contrário, o novo estilo de 
vida mais despojado é que lhes devia ser estranho e talvez difícil de acostumar). Também se deve levar em 
consideração que esse grupo, se não elaborou o sofisticado plano arquitetônico do Rolo do Templo, ao menos o 
mantinha como parte de suas esperanças futuras. Hirschfeld  ainda acrescenta: “Among the utilitarian local 

pottery and glass, many examples of fine wares were found, as were beautiful stone vessels, demonstrating the 

high economic status of Qumran’s owners.” (HIRSCHFELD, 2004, p. 93). É também verdade que a presença de 
vasos de pedra demonstra, isso sim, a preocupação de seus moradores com a pureza ritual. Por outro lado, 
Magness parece estar correta ao assinalar, mesmo incluindo esses elementos mais “elitistas”, a severidade do 
local, e que contrasta com a opulência e suntuosidade das construções de ricos e nobres descobertas alhures 
(tanto em cidades como em propriedades rurais). A ausência de produtos importados também aponta para o 
estilo de vida documentado nos Manuscritos e, mais uma vez, sua obsessão com relação à pureza. A maior parte 
dos utensílios, realmente, foi produzida no próprio complexo em Qumran, tendo sido criado um estilo próprio, 
como é o caso dos jarros onde foram encontrados os rolos na Caverna 1 (por análise em laboratório, descobriu-se 
que a origem do material utilizado em metade da produção da cerâmica de “Qumran” é Jerusalém; cf. 
MAGNESS, 2002, p. 74-100). Hirschfeld, na verdade, tem uma noção bastante enganosa do conceito de 
“pobreza” entre os essênios. O seu retrato deste grupo como um punhado de ascetas totalmente marginalizados e 
vivendo uma vida miserável não corresponde à descrição de Josefo e tampouco ao quadro que temos do grupo 
que escreveu 1QS, 1QSa, b ou CD (v. argumentação em Op. Cit., pp. 230ss). Além do que, teríamos ainda uma 
terceira opção, uma vez que Elgvin e Pfann sugerem uma segunda ocupação no período III de Qumran, 
acontecida após a saída do destacamento romano. Essa ocupação teria ocorrido no período de Bar Kochba em 
que uma família mais abastada pode ter-se refugiado ali. A primeira evidência para esse fato, segundo os 
pesquisadores, seria que os artefatos mais luxuosos foram encontrados em uma camada mais superficial, 
geralmente datada do III período e, certamente, não pertenceriam a soldados romanos “acampados”. A segunda 
evidência é que todo esse material restringe-se a apenas uma área da construção, exatamente a que foi utilizada 
no III período. Segundo os autores, é bastante óbvio que o sítio não foi reocupado por sectários devido à falta de 
atenção com ritos de pureza (segundo eles, a única piscina utilizada nesse período teria funcionado como 
cisterna) e pela forte influência cultural nabatéia nos objetos encontrados (ELGVIN et al, 2002, In: DSD V. IX, 
pp. 26-7). Independentemente dessa possibilidade, acreditamos que nossos comentários acima têm sua validade.       
3 V., p. ex., CD VI, 7b-11. Apesar de CD não falar explicitamente em deserto. Nesse documento temos aqueles 
“que saem da terra de Judá e vivem na terra de Damasco.” (VI, 5) e aqueles que “entraram na nova aliança na 
terra de Damasco” (VI, 19). A idéia do exílio em Damasco tem sua base em Am 5, 26-7 (cf. a interpretação dada 
a essa passagem pelo grupo em CD (VII, 13-21).   
4 V., p.ex., 1QS I, 18. 



221 
 

uma comunidade/
5
 em Israel, /de acordo com essas normas,/

6
 separar-se-ão do meio

7
 da 

reunião dos homens da iniqüidade, a fim de ir para o deserto para lá preparar o caminho de 

8הואהא
 como está escrito: ‘No deserto, preparai o caminho de ****

9
, endireitai na estepe uma 

via para nosso Deus’. Isso é o estudo da Torá que ordenou pela mão de Moisés para cumprir 

tudo conforme o que foi revelado de tempo em tempo e que os profetas revelaram pelo Seu 

Espírito Santo.” (1QS VIII, 12-16).  

Aparentemente, o Israel embrionário10 que lá se formava discernia a necessidade do 

retorno ao deserto, ou ao exílio, sempre dentro da forte imagem do começo - ou recomeço, se 

pensarmos no exílio - do relacionamento de YHWH com o povo e do momento em que Deus 

conferira suas leis11. Como o povo havia sido purificado na sua caminhada de 40 anos pelo 

deserto, assim como em seu tempo de exílio, também estavam ali para aprenderem e 

implementarem um estilo de vida pura12 e receberem de Deus a revelação com relação aos 

                                                        
5 Trecho acrescentado entre as linhas e ausente nos manuscritos paralelos da gruta IV. 
6 A observação é a mesma da nota acima. 
7 Cf. Nm 16, 21. 
8 Charlesworth opta por “of the Lord”, mas, na dúvida, transcreve um ponto de interrogação. As letras “הואהא” 
seriam uma forma de não se referir diretamente a YHWH, ou, como preferem García/Tigchelaar e Metso, seria 
uma forma de pronome possessivo. Licht considera a possibilidade de que esse expediente tenha sido usado pelo 
motivo de a citação não ser idêntica ao texto bíblico (LICHT, 1956, p. 181). Em 4QSe Frag. 1 III e 4QSd Frag. 2 
I, lê-se “האמת” “a verdade”.  
9 Transcrevem pontos a fim de não escreverem o nome divino, até porque o texto bíblico, nessa passagem, traz 
“nosso Deus” e não o nome divino. Infelizmente esse trecho não foi conservado no frag. 1 III de 4QSe.  
10 Ou seja, uma sociedade ideal que se estabeleceria em todo seu potencial na era messiânica. 
11 Lied enfatiza o aspecto “positivo” do exílio em CD (na verdade, a colocação vale independentemente de 
falarmos de Qumran/deserto ou dos acampamentos da aliança de Damasco), notando que ele nunca é visto como 
punição. Ao contrário, é o refúgio divino nesse tempo de impiedade em que Deus castiga Judá por seus pecados. 
Na realidade, Deus estaria dando um escape a Seu Resto Santo e escolhido. Assim, descreve o exílio sectário 
essencialmente como um espaço ambíguo, de isolamento e bênção (LIED, 2005, In: CAMPBELL et al., pp. 123-
25). D. Schwartz vai um pouco além, defendendo que para certos judeus (ou grupos judaicos, como alguns 
revolucionários citados por Josefo) durante o período do Segundo Templo, o deserto passa a ser um espaço de 
revelação e portentos, baseando sua atitude em Is 40, 3. Qumran seria um desses grupos, que, a partir dessa 
perspectiva, levaria essa idéia ao extremo ao escolher ali habitar (portanto, ele não trata das condições dos 
grupos de CD). Mas não apenas isso, essa preferência pelo deserto demonstraria sua contraposição com relação 
ao Templo: “Qumran thus shows us religious Jews who expected and claimed revelation in the desert. These 

sectarians justified this by viewing their community as a functional substitute for the Temple.” (SCHWARTZ, 
D., 1992, p. 38). Assim, teríamos no deserto o novo “locus of sanctity”. Longenecker contrapõe tal teoria, o que 
consideramos correto, lembrando que a maior influência em Qumran é do Êxodo e das narrativas de conquista, 
ou seja, o deserto é um lugar de passagem (LONGENECKER, 1998, In: JSJ, XXIX, No. 1, pp. 326-7). 
Pessoalmente, acredito que a referência ao profeta Isaías seja apenas uma confirmação desse ideal, uma vez que 
o Segundo Isaías relata o “novo êxodo”, aquele dos judeus que saíram da Babilônia para retornar a Jerusalém. 
Para Longenecker, o imaginário de Is 40 teria sido relacionado pelos sectários, “metaforicamente”, às histórias 
do êxodo (Op. Cit., p. 334).  Cf. também com relação ao fragmento 5 de 4Q159 (4QOrdinanças), antes visto 
apenas como um texto haláquico, mas agora interpretado por Bernstein como um pesher sobre a retirada levítica 
do meio do povo quando da adoração do bezerro de ouro em Ex 32. Segundo Bernstein, esse que seria o único 
pesher conhecido sobre uma narrativa da Torá, e não sobre um texto profético, veicularia a “‘teologia do deserto’ 
da seita de Qumran”. Ele comenta: “The Qumran group, many of whom were apparently of priestly and levitical 

descent, would be following the model of their ancestors in the tribe of Levi by separating themselves from rest 

of sinful Israel.” (BERSTEIN, 2003, In: PAUL et al., p. 54).       
12 O mesmo parece valer para a separação da comunidade de CD em relação ao restante da sociedade, ao partir 
para seu “exílio” em “Damasco”. Lemche comenta, aparentemente com certo tom irônico: “The model is clear, 
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“últimos dias”, “אחרית הימים”. Esta é a expressão hebraica utilizada pela Comunidade para 

essa que se pretendia fosse a derradeira comunicação divina antes do tempo messiânico que 

estava às portas. A idéia de ser um Israel embrionário não significa que se considerassem o 

verdadeiro ou o único Israel. Isso, contrapondo um Israel verdadeiro a um Israel que, por 

conseguinte, seria “falso”. Os manuscritos sectários continuam chamando aqueles seus 

compatriotas de fora de seu círculo pelo nome de Israel, sem uma idéia de substituição13. 

Apesar de não ser um tema desenvolvido em Qumran, algo que poderia estar na mente do 

sectário (ou de sua liderança) é a teologia ezequeliana do “deserto das nações”. Como vimos 

no capítulo 2, Deus faria passar os ex-exilados pelo “deserto das nações”, entrando ali em 

julgamento e eliminando os ímpios antes de sua entrada na terra (Cap. 2, p. 137-8, N. 92). Em 

1QM, lemos “O primeiro ataque desencadeado pelos filhos da luz contra o lote dos filhos das 

trevas, contra as forças de Belial, contra as tropas de Edom, Moab e os filhos de Amon e 

h[amalequitas
14

], Filistéia e contra as tropas dos Kittim da Assíria e, com eles, a ajuda dos 

                                                                                                                                                                             
at least to the author of the CD: an exile is needed before the end can come, and if we cannot find somebody to 

carry us into exile (another ‘Nebuchadnezar’ – were they disappointed by somebody, perhaps Epiphanes?), we 

will have to invent one for ourselves, we will have to leave the country and move to some other place (in casu 

‘Damascus’) as part of the purification process. The interesting aspect of this could be the remembrance that the 

exile and Judaism are tightly interwoven, and that the Palestine, the Promised Land, can only be won by the 

purified few.” (LEMCHE, 1998, In: CRYER et al, p. 193). A idéia básica está aí, i.e., a noção de que escolheram 
por um exílio auto-imposto, sem a necessidade de que esta tenha sido uma segunda opção após terem-se 
“frustrado” com Epifanes. Outro problema, concernente à polêmica aliança em Damasco, é que CD, de um modo 
geral, pressupõe a vida na Judéia e de participantes mais ativos no Templo. Lied, p. ex., pensa em Damasco não 
como local geográfico, mas como um lugar criado e vivenciado de exílio e refúgio dos sectários, onde podiam 
viver na obediência de suas interpretações da lei, independentemente de uma saída real da terra. Assim, parece 
não fazer tanta diferença traduzir a expressão “שבי ישראל”, tão comum em CD, como “aqueles que retornam”, 
“os penitentes”, “os cativos” ou “os convertidos”. Porém, como “todo” exílio “bíblico”, ele é temporário (VI, 10. 
14; 12, 21-23) e pressupõe o retorno à terra (LIED, In: Op. Cit., pp. 111-2). Allegue, por sua vez, enfatiza o uso 
da memória coletiva na construção da identidade da Comunidade: “Para los hombres de Qumrán, la memoria 

colectiva comienza com la mirada a sus propias tradiciones desde la nueva situación de desierto en la que se 

encuentran. La opción por retirarse al desierto obligó a los miembros de la comunidad a hacer una nueva 

lectura de momentos destacados de la historia de Israel relacionados con el desierto, el exilio y el contacto 

directo con Dios.” (ALLEGUE, 2007, p. 92).   
13 Como no caso da já abolida “teologia da substituição” da Igreja cristã, baseada no Verus Israel e na rejeição 
divina do “povo da antiga aliança” (contra TALMON, 1989, p. 52, que encontra semelhanças nas duas 
“teologias”). Bockmuehl, por sua vez, observa corretamente: “... it is important to note that the Community Rule 

in fact almost invariably applies the term ‘Israel’ to the nation as a whole (e.g. 1QS 1: 22f; 6, 13; 8, 11; cf. 3: 24 

‘the God of Israel’).” Isso em contraposição àqueles que consideram que CD endereça-se a todo Israel, enquanto 
1QS trata apenas de seu pequeno grupo, subentendendo-se como o verdadeiro Israel. Ele continua “... this 

assertion (de que a Comunidade de Qumran é o verdadeiro Israel) is in fact nowhere to be substantiated–let 

alone with the kind of explicit clarity that would surely need to underpin such an extraordinary claim. Instead, 

many Qumran writings use ‘Israel in its natural inclusive sense.” (BOCKMUEHL, 2001, p. 390). Para entender 
a idéia de salvação de Israel adotada pela seita, há que se compreender a noção de “Resto Santo”, conforme já 
difundida nas Escrituras proféticas (v. um estudo resumido sobre o tema em SILVA Clarisse, 2004, pp. 202ss). 
Bockmuehl explica: “It is this knowledge (as revelações exegéticas e escatológicas feitas à Comunidade), and the 

distinctive corporate religious praxis that accompanies it, which endow the community with a tangible ‘remnant’ 

identity and enable a clear distinction between faithful and unfaithful Israel. As in the Old Testament, that 

remnant is understood as the survivors and descendants of Israel, an eternal people.” (cf 1QM XIII, 7-9; 
BOCKMUEHL, Op. Cit., p. 392).   
14 Segundo Wise, Cook e Abegg. Martínez/Tigchelaar não põem o termo entre parênteses. 
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transgressores da aliança
15

. Os filhos de Levi, os filhos de Judá e os filhos de Benjamin, os 

exilados do deserto, lutarão contra eles. B[...] contra as suas tropas quando os exilados 

filhos da luz voltam do deserto das nações
16

 para acampar no deserto de Jerusalém” (1QM I, 

2b-3)17. Nessa passagem fica mais claro do que em qualquer outro lugar que os qumranitas 

consideravam-se exilados no deserto18. E, mesmo antes do almejado tempo de paz, ficariam 

“acampados” no “deserto de Jerusalém” para, por fim, reconquistá-la e torná-la “repovoada” 

mais uma vez e definitivamente: “Enche tua terra com glória e tua herança com bênção... 

prata e ouro e pedras preciosas nos teus palácios! Alegra-te sobremaneira, Sião! Brilha com 

júbilo, Jerusalém! Rejubilem-se todas as cidades de Judá! Abre teus portões continuamente 

para que as riquezas das nações sejam trazidas a ti! Seus reis te servirão e se prostrarão 

diante de ti todos os teus opressores...” (1QM XII, 12-14, o texto se repete em XIX, 4-6).   

Assim, constituíam, antes de tudo, o Israel que sobreviveria ao julgamento divino, que 

vetaria a entrada – ou permanência – dos ímpios do povo, e, assim, se estabeleceriam como o 

germe do Israel perfeito, semente do Israel do futuro. Segundo Licht, a imagem da plantação 

que encontramos em 1QS VIII, 4-5 simbolizaria exatamente essa idéia, daquilo que começa 

pequeno, como uma “muda frágil”, mas que, por fim, cresce para a eternidade: “Ao existirem 

essas coisas em Israel, estando estabelecida a Comunidade na verdade como uma plantação 

eterna
19

, uma casa santa para Israel e uma assembléia de suprema santidade para Aarão, 

                                                        
15 Portanto, o exército de Belial constitui-se de uma coligação dos povos gentios em conjunto com aqueles de 
Israel que teriam “violado” a aliança. Não há porque perguntar-se se a aliança referida aqui é a “bíblica” ou a 
“nova aliança na terra de Damasco” da Comunidade. Christiansen parece estar certa ao afirmar que a “nova 
aliança” é a mesma que temos na Bíblia, e uma prova contundente é seu clamor pelo “retorno à Lei de Moisés” 
(IQS V, 8). Mesmo contrastando a aliança “étnica” bíblica com a aliança mais “ética” e voluntária de Qumran 
(lembrando que a tensão existe nos MMM, uma vez que os membros da comunidade mantêm seu elo com o 
passado e sua origem étnica; CHRISTIANSEN; 1998, In: CRYER et al, p. 72), percebe-se que, para eles, a 
aliança fora apenas renovada sob novas condições: “Most significant perhaps is the fact that the term ‘new 

covenant’ is never opposed to an ‘old covenant’. Consequently, ‘new convenant’ cannot be understood simply as 

replacement of an old covenant. (grifo da autora; Op. Cit. p. 83) ... “If this is correct, ‘new covenant’ refers to 

the same covenant, meaning that God has reestablished the broken relationship, and by implication ‘new 

covenant’ equates new conditions for one and the same covenant.” (Op. Cit., p. 84).   
16 Cf. 4QpIsa(b) Frags. 2-6 Col II, 18.   
17 A ida ao “exílio” pode ser vista como o evento divisor de águas que, em última instância, levaria à revelação 
das intenções humanas. Aqueles que, a despeito de seu conhecimento da comunidade, preferiram não ingressar 
ou aqueles que, mesmo na sua vivência comunal, “obstinadamente” permaneciam em seu “pecado” tinham nesse 
o momento escatológico decisivo, que causaria sua perda e, para aqueles que sinceramente devotavam-se à 
“verdade” da seita, a redenção.      
18 Para outros textos que relacionam o tempo que estavam vivendo apartados da sociedade com a experiência do 
exílio, v.: 1QpHab XI, 4-9; CD VII, 14-16; 1QHa XII, 9-10.  
19 V. Henoc 10, 15; 84, 6; 93, 5-10; Jub 1, 16; 21, 24; CD I, 7; Test. de Judá 24, 5; Mc 4, 30-32; com base em Is 
60, 21; LICHT, p. 174. Swarup vai muito além do que o texto parece sugerir, fazendo a correlação entre a idéia 
de plantação, Éden e Templo. É difícil imaginar que o autor de 1QS tivesse em sua mente todas as complicadas 
associações feitas por Swarup, passando pelas mais diferentes obras da literatura judaica, quando simplesmente 
escreveu “uma plantação eterna”. É bastante claro que tinha as Escrituras em mente, quase certamente Isaías 5, 
1-7 e 27, 2ss, porém, em contraste com o que acontecera anteriormente como descrito por Isaías, Deus não se 
veria mais na situação de ter de castigar sua “vinha”. Swarup, entre outros textos, também relaciona 1QS com Ez 
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testemunhas da verdade para a justiça, escolhidos pela vontade a fim de expiar em favor da 

terra e devolver aos ímpios sua retribuição...” (1QS VIII, 4-7). Nessa passagem citada de 

1QS, também nos deparamos com a idéia de eleição, uma vez que os membros da 

Comunidade são aqueles “escolhidos pela vontade”. Contudo, certamente o que se afirma 

aqui foi fundamentado em um conceito já alterado de eleição, uma vez que não é um povo 

que é escolhido, concepção essencial na idéia de aliança estabelecida por Deus com Abraão. 

Mas, antes, parece ser uma idéia também ligada ao conceito de “Resto Santo”. Não bastaria 

mais ser povo de Israel, pois, dentre esse povo, Deus havia escolhido um grupo para revelar 

Sua vontade para o tempo do fim, bem como a interpretação correta da lei mosaica – esta 

última que outrora havia sido concedida a todo Israel - a fim de que pudessem escapar ao 

julgamento final.  Já na abertura de CD lemos com clareza esse entendimento: “Porque em 

sua infidelidade quando O abandonaram, ocultou Sua face de Israel e de Seu santuário, e 

entregou-lhes à espada. Mas lembrando-se da aliança dos primeiros, deixou um resto de 

Israel e não os entregou à destruição. E no tempo da cólera, trezentos e noventa anos depois 

de entregá-los na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, visitou-os, e fez crescer de Israel 

e de Aarão uma raiz de plantação, a fim de herdar a sua terra e engordar com as coisas boas 

do solo” (CD I, 3-8). CD ignora a história do Retorno do exílio e o período denominado da 

“Restauração”. Aparentemente, o grupo de ex-deportados liderado por Esdras e Neemias 

também se auto-compreendera como o resto santificado que, segundo as profecias, 

sobreviveria e criaria o mundo ideal de certa forma vislumbrado na Torá e projetado em um 

caleidoscópio de imagens pelos profetas. Para Qumran, eles haviam falhado e não podiam ser 

identificados como aquele Resto descrito nos textos sagrados20. Os 390 anos profetizados por 

Ezequiel apontavam para outro grupo, a própria Comunidade. 

                                                                                                                                                                             
47, 12 e conclui: “We may assume that they saw themselves as the true proleptic temple and also as eternal 

plant which would bring blessing and healing to the nations. The paradox of the imagery of the plant is that the 

plant is something which grows and then dies, but here it is seen as a plant which lives forever.” (SWARUP, p. 
74). Swarup insiste na idéia de que Qumran via-se como “bênção” (e “cura”) para as nações, algo que não é 
sequer cogitado em qualquer um de seus textos (nem mesmo em Ezequiel pode-se afirmar que a água - e as 
plantas curativas que nascem ao longo de sua corrente -, que provém do Templo para o Sul árido da Judéia, 
serviria para “curar” as nações. Também, aparentemente, não há porque invocar a imagem da “mortalidade” da 
planta. Como em Isaías, essa plantação pertence à divindade que a escolhera e dela cuidava. Ela só é destruída a 
partir do momento que seus frutos não foram bons. A idéia que o escritor de 1QS quer passar é do crescimento 
da plantação divina, metáfora da Comunidade eleita, que Deus manterá, dessa vez, para a eternidade.      
20 Ao comentar a aliança restabelecida por Qumran, Fraade faz uma pertinente observação com relação ao uso do 
verbo “עבר”, que poderia ser traduzido por “passar”, “atravessar”, em Português. Tratando da cerimônia da 
renovação da aliança em 1QS, o autor associa suas bênçãos e maldições com o texto bíblico que a inspirou, ou 
seja Dt 27-28, em que Moisés selaria mais uma vez a aliança com a geração que estava prestes a “atravessar” o 
Jordão e herdar a terra. Cerimônia semelhante é descrita no livro de Josué 8, 30-35. Assim, Qumran perfaria o 
elo seguinte, e definitivo, à renovação feita por Josué antes da instalação na terra. Em nota, porém, Fraade 
comenta a aliança de Esdras: “It is not clear how the Qumran community would have regarded the covenantal 

ceremony in the time of Ezra (Nehemiah 9-10), since presumably they would not have recognized the return from 
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Schiffman lembra, com base em estudo de Sholem, que a escatologia no Judaísmo 

divide-se em escatologia restauradora e escatologia utópica. A restauradora alicerçar-se-ia 

sobre os antigos pilares da tradição bíblica, esperando o restabelecimento da monarquia 

davídica e da autonomia política e religiosa de Israel, porém, dentro de um mundo ideal, em 

que o rei e toda a sociedade seguiriam voluntária e naturalmente as leis divinas. A escatologia 

utópica ancorar-se-ia na expectativa da chegada do “Dia de YHWH”, quando Deus vingaria a 

Si e aos justos, julgando e destruindo os maus e, desta forma, transformando radicalmente o 

mundo conhecido através de Seu poder. Neste dia, forças da natureza se abalariam, mas, após 

o cataclismo, um novo tempo de paz nunca antes experimentado se estabeleceria 

(SCHIFFMAN, 1989, The Eschatological).  

Qumran parece unir essas duas formas de escatologia em diferentes tipos de texto. O 

quadro final sinaliza para o fato de que provavelmente nunca houve uma esperança 

escatológica monolítica e fixa entre os membros da Comunidade. Aparentemente, muitas 

idéias circulavam não descartando outras, e também o tempo deve ter contribuído para o 

desenvolvimento do seu messianismo e apocalipcismo, não afetando, mas talvez ao contrário, 

reforçando sua diversidade. Documentos como a Regra da Guerra dos Filhos da Luz contra 

os Filhos das Trevas acentuam a intervenção divina e o aniquilamento não apenas dos ímpios, 

mas do próprio mal, encarnado nas hordas de anjos comandadas por Belial. Os inimigos de 

Israel, tendo como representante maior os Kittim ou, mais especificamente, o exército 

romano, seria derrotado pelo Israel já purgado dos ímpios do povo com a ajuda das hordas 

                                                                                                                                                                             
the Babylonian exile and the rebuilding of the (second) Temple as being legitimate in covenantal terms.”  
(FRAADE, 2003, In: DSD X, p. 161, N. 31). Enquanto podemos concordar que é bem possível que, para 
Qumran, não houve uma renovação da aliança propriamente dita no tempo de Esdras, uma rejeição a priori do 
segundo Templo não parece fundamentada nos próprios MMM. Afinal, quando denunciam que o Templo está 
sendo maculado e profanado por sacerdotes e um culto impuros, estão implicitamente certificando a santidade do 
local. Não existe profanação do que não é sagrado. Quando na Carta Haláquica (MMT) procuravam dissuadir o 
chefe do povo, e sumo sacerdote, a abandonar interpretações do rito que, na concepção dos autores de MMT 
tornavam o rito impuro, é ao Templo que se pretendia salvaguardar. Segundo Regev, a intenção primeira da carta 
é que, uma vez se tendo reformado o proceder no rito de Jerusalém, os autores da Carta estariam dispostos a 
retornar à cidade: “I would like to suggest that the authors hoped that the disposal of impurity from the Temple 

would make it possible for them to return to the Temple and take part in the cult” (REGEV, In: Op. Cit., p. 253; 
lembrando que a carta seria anterior ao rompimento definitivo de Qumran com os demais grupos judaicos do 
período e, talvez, tenha sido um fator a ser somado na tensão entre estes e a comunidade incipiente). As críticas 
de CD seguem o mesmo estilo, sempre frisando a necessidade de um culto puro em Jerusalém (conforme as 
interpretações da seita). A prova cabal, no entanto, pode ser vista, p. ex., no Pesher Habacuc XII, 7-9: “Sua 

interpretação: a cidade é Jerusalém já que nela cometeu o Sacerdote Ímpio atos abomináveis e profanou o 

Templo de Deus.” (o Sacerdote Ímpio é o provável remetente da Carta Haláquica). Denominar o Templo de 
Jerusalém como “Templo de Deus” já diz tudo sobre a sacralidade do local para a seita. Assim, é difícil, como 
Regev o faz, definir o Templo, supostamente segundo a visão da Comunidade, como “an abominated 

institution”, mesmo que o vissem presentemente em estado de impureza (v. Op. Cit., p. 258). Um segundo erro 
foi utilizar o termo “institution”, pois a instituição do Templo em si não lhes seria abominável mesmo que, 
como alguns especialistas acreditam, rejeitassem um templo físico e concebessem a Comunidade como um 
Templo espiritual. Voltaremos oportunamente ao tema.     
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angélicas a serviço de Deus, que também travariam combate nas esferas celestes. Essas hordas 

teriam como seu comandante maior o Anjo da Luz, ou Miguel, e não o messias. O Tratado 

dos Dois Espíritos na Regra da Comunidade também expõe, de modo doutrinário, esse 

mesmo embate que teria sido disposto por Deus desde a criação, mas do qual Ele, da mesma 

forma, havia determinado o fim: “Pois Deus os estabeleceu um ao lado do outro
21

 até o 

tempo último e pôs inimizade eterna entre suas divisões
22

. Uma abominação para a verdade 

são os atos de injustiça e uma abominação para a injustiça são todos os caminhos da 

verdade
23

. Há uma feroz disputa sobre todas as suas leis, pois não caminham juntas. Mas 

Deus, nos mistérios de Seu entendimento
24

 e na sabedoria de Sua glória, fixou um fim para a 

existência da injustiça e, no tempo determinado para a visita, a destruirá para a eternidade. 

E então a verdade aparecerá para sempre
25

 no mundo que se contaminou em caminhos 

iníquos durante o domínio da injustiça até o tempo determinado em que o juízo foi decretado. 

Então Deus purificará com Sua verdade todas as obras do homem e refinará para Si a 

estrutura
26

 do homem, destruindo todo espírito de injustiça do interior de seu corpo
27

 e 

purificando-o, com o espírito de santidade, de todas as obras iníquas. ... Pois a eles escolheu 

Deus para uma aliança eterna e a eles pertencerá toda a glória de Adão
28

.” (1QS IV, 16-

                                                        
 Wernberg-Møller considera ilógico que o autor queira dizer aqui que o espírito de.(cf. Ex 30, 34) ”בד בבד“ 21
trevas e de luz tenham sido conferidos e repartidos entre um número igual de pessoas para “cada lado”. Assim, 
deduz que o termo aqui, diferentemente do TM, significaria “separadamente”, enfatizando serem irreconciliáveis 
e essencialmente distintos. Portanto, Deus os criou assim e não há possibilidade de se misturarem (Op. Cit.). 
Licht entende que eles foram criados, temporariamente, “um ao lado do outro”, mas que Deus intervirá trazendo 
a derrota e aniquilação definitiva dos maus e só o partido da luz restará, não sendo mais perturbado por nenhuma 
treva (LICHT, 1956, p. 102).  
22 Wernberg-Møller acredita que o autor pode ter se baseado em Gn 3, 15 para desenvolver essa idéia (a forma 
redacional, por sua vez, teria sido inspirada por Ez 25, 15 e 35, 5; WERNBERG-MØLLER, 1957, pp. 84-5).  
23 Cf. Pr 29, 27. 
24 Semelhante a 1QpHab VII, 14. V. Henoc 69, 8. 
25 Cf. Hab 1, 4 (v. também Hod 4, 25). 
26Seguindo García e Tigchlaar. Wernberg-Møller: “purge a part of mankind” e Charlesworth: “purge for himself 
some the sons of man”. Realmente, a leitura de “מבני” é ambígua, podendo ser “alguns dos filhos” בן(  + a 
partícula “מ”) e “estrutura” (מבנה). As duas também têm sua lógica dentro do contexto. Wernberg-Møller lembra 
que o texto está baseado em Mal 3, 3, em que os filhos de Levi são purgados de seus pecados para servir 
adequadamente no culto de YHWH. Aqui, como em 3, 11ss, o autor estaria ampliando uma mensagem bíblica 
originalmente dirigida a um grupo agora a toda a comunidade.  Porém, delimitaria também enfatizando que 
apenas parte da humanidade será agraciada com essa purificação, i.e., aqueles que estão destinados a entrar na 
comunidade (Op. Cit., p. 85-6). Já Licht interpreta que purificar a estrutura do homem seja simplesmente 
purificar o corpo do homem e cita Hod XIII, 15, que trata do homem como “מבנה עפר” (estrutura/corpo de pó) e 
I, 22 como “מבנה החטאה” (estrutura/corpo de pecado). Lembra da mesma forma, que o termo “תבנית” tem um 
significado semelhante (1QS XI, 8). Assim, não só as obras do homem, mas seu corpo precisará ser purificado 
naquele tempo (LICHT, 1956, p. 103).    
 refere-se a uma parte do corpo do homem. A pesquisa pela etimologia ”תכם“ Licht acredita que .”מתכמי בשרו“ 27
do termo não trouxe uma solução definitiva. O autor, porém, observa que a raiz mais próxima talvez seja mesmo 
 .dentro” (Op. Cit.)“ ,”תוך“
28 Wernberg-Møller interpreta o texto como se referindo à glória de Adão antes da queda e que será recuperada 
pelos escolhidos de Deus (WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 87). Licht já dá outra conotação, entendendo o 
termo como humanidade. Desta forma, os escolhidos de Deus receberiam a eleição e a glória divinas em 
detrimento dos demais (cf. Hod XVII, 15 e CD III, 20; LICHT, 1956, p. 104). 
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21a.22b-23a). Logo adiante o autor do Tratado complementa: “Pois Deus estabeleceu-os um 

ao lado do outro até o tempo decretado e a nova criação” (IV, 25). A nova criação determina 

aqui o fim do mundo dualista e o nascimento de um mundo fundamentado exclusivamente no 

bem, i.e., nas leis divinas. 

Independentemente das diversas especulações sobre o tempo do fim que observamos 

em outros documentos escritos pelo grupo, como, p. ex., nos Pesharim, a sociedade 

messiânica descrita pelos manuscritos é basicamente restauradora. A Regra da Congregação, 

por exemplo, é a projeção no futuro da estrutura e do estilo de vida da Comunidade de 

Qumran e de CD dentro de um potencial de perfeição que ainda não podiam alcançar no seu 

“exílio”. Nesse novo tempo, reconquistariam sua posição social, de modo especial a sua 

liderança sacerdotal. Apenas que, desta vez, com o intuito de impor sua interpretação da Lei 

para toda a sociedade. Como vimos no capítulo anterior, dois Messias, um rei, provavelmente 

da estirpe de Davi, e outro sacerdotal, encabeçariam o governo do Israel unificado sob 

inspiração divina ao presidirem o Conselho da Comunidade, instituição que já existia em 

Qumran. Porém, apesar de a base dessa esperança ser fundamentada em elementos pré-

exílicos, como a re-instauração da monarquia e da linhagem sacerdotal legítima, a estrutura 

social é estabelecida claramente sobre a realidade pós-exílica, com a proeminência dos 

sacerdotes sobre o governante leigo. Lembrando que a restrição dos poderes do rei já 

começava a ser detectada mais fortemente no livro de Ezequiel e, em Zacarias, o poder já é 

dividido entre os dois ungidos, Zorobabel, o herdeiro davidita, e Josué, o zadoquita29. Com o 

misterioso desaparecimento de Zorobabel das fontes bíblicas, o sacerdote tomava a frente 

inconteste. É o ideal de um equilíbrio entre monarquia e sacerdócio, desde que respeitada a 

autoridade máxima do Messias de Aarão, que prevalecia nas expectativas de Qumran. Assim, 

através de suas rigorosas regras e interpretação radical dos textos sagrados, esse grupo 

buscava a perfeição religiosa, acreditando que seu modo de vida potencialmente expiatório 

                                                        
29 Schniedewind argumenta que essa esperança é uma característica da literatura judaica do período imediato ao 
fim do exílio, sendo percebida em produções como Crônicas (cf., p. ex., a diferença entre 2Sm 7 e 1Cr 17, em 
que a palavra “casa” em Sm faz um trocadilho com o seu significado de “dinastia”, promessa divina a Davi 
concernente à perpetuidade do trono para sua descendência e, em Cr, que se refere ao Templo)  e uma inserção 
pós-exílica a Jeremias (Jr 33, 17-18, que não aparece na versão mais curta da LXX). Segundo o autor, a 
esperança tornou-se escatológica com a frustração da implementação dessa partilha de poder entre monarquia e 
Templo: “Although the returnees’ hope for the restoration of the Davidic monarchy and kingship alongside the 

Jerusalem temple and priesthood was unrealized, this frustrated expectation finds a later eschatological 

expression in sectarian literature.” (SCHNIEDEWIND, 1994, In: JJS, p. 72; cf. toda a argumentação nas pp. 72-
8). Cf. também estudo de Evans sobre 4QpGen(c) = 4Q254, que traria prova adicional de que Zc 3-4 era 
interpretado por Qumran como um modelo de messianismo duplo, marcado por uma partilha ideal de poder entre 
sacerdote e rei, no futuro escatológico de Israel (EVANS, 1999 , pp. 566-75; v., sobre o tema do duplo 
messianismo no cap. 3, pp. 109-10, N. 165). 



228 
 

levaria à conflagração do tempo messiânico e, ao mesmo tempo, era o próprio modelo desse 

futuro.    

 

4.3) A Comunidade Templo: santuário no exílio? 

 

O potencial expiatório aparece em muitos trechos dos MMM, como vimos acima em 

1QS VIII 4-7. Estranhamente, 1QS e 1QSa não fazem qualquer menção a um Templo, seja 

1QS referindo-se ao presente e 1QSa, ao futuro messiânico. CD fala de um templo, mas, 

aparentemente, este é o Templo de Jerusalém, do qual a Comunidade ainda participava, ou de 

que algum dia participara. Esta última alternativa se aplica se considerarmos que parte de CD 

guarda camadas antigas e obsoletas de um período em que a seita ainda não havia se 

desvinculado totalmente do Templo de Jerusalém. Muitos especialistas, porém, defendem que 

a Comunidade via-se como o novo Templo, substituindo plenamente todas as suas atividades, 

inclusive as expiatórias. Assim, não haveria mais necessidade de um Templo feito “pelas 

mãos humanas”, pois a noção de Templo teria se espiritualizado completamente30. O culto 

perfeito prestado em Qumran e nos demais grupos de CD seria eficaz, em contraste com 

aquele prestado no impuro Templo de Jerusalém, ministrado por seus sacerdotes corruptos e 

indignos. A crítica ao Templo e aos seus sacerdotes acontece em uma linguagem direta nos 

Pesharim, a despeito da linguagem alusiva característica do gênero31. Apesar da crítica, de 

qualquer modo, a Comunidade não teria sobrepujado o “pensamento do Templo”, mas teria 

ela mesma se tornado um templo espiritual. Para alguns especialistas, essa substituição foi 

definitiva: o Templo do futuro, o Templo perfeito, é o espiritual, a Comunidade em si era o 

Templo escatológico desejado e planejado por Deus. Outros, entretanto, defendem que essa 

situação era temporária, e que o futuro escatológico traria, junto com a reconquista de 

Jerusalém, a realização da construção do Templo perfeito, aquele concebido pelo próprio 

                                                        
30 Kampen faz referência ao estudo de FIORENZA, Elizabeth S. Cultic Language in Qumran and the New 
Testament. CBQ 38, 1976, pp. 159-77, objetivando esclarecer seu incômodo com o termo “espiritualização”: 
“One of the problems pointed out by Elizabeth Schüssler Fiorenza with the use of the term ‘spiritualization’ is 

that it has its roots in the anti-cultic interpretation which distorted the meaning of the Hebrew Scriptures by 

contrasting cultic religion and personal-ethical piety.” (KAMPEN, 1999, P. 186). Assim, alguns defensores da 
“espiritualização” do Templo para a Comunidade preferem descrever o processo como uma “transferência”. O 
culto e os sacrifícios são espiritualizados através da oração e do seguimento da Torá pelo “templo humano” dos 
membros de Qumran, havendo, assim, uma transferência do rito para a oração e o seguimento da Torá. Kampen 
duvida, porém, se o termo “transferência” não seria igualmente inadequado com relação ao que depreendemos 
dos manuscritos (Op. Cit.).   
31 Cf. a questão em nosso comentário sobre o Pesher Habacuc, que aparece em nossa dissertação de Mestrado, 
In: SILVA, Clarisse, 2004, principalmente das pp. 344 em diante.   
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Deus. Ali o sacerdócio puro e legítimo de Qumran ministraria o culto conforme a revelação 

divina que havia recebido, ainda durante o domínio de Belial.  

Voltaremos em breve a alguns dos pontos acima levantados, porém, primeiro 

queremos definir um pouco mais as atividades da Comunidade como Templo e, desta forma, 

como canal de expiação. Mais uma vez citaremos o trecho de 1QS VIII, 4ss, mas de forma 

mais completa do que acima, dando seguimento até a linha 10: “Ao existirem essas coisas em 

Israel, estando estabelecida a Comunidade na verdade como uma plantação eterna, uma casa 

santa para Israel e uma assembléia de suprema santidade para Aarão, testemunhas da 

verdade para a justiça, escolhidos pela vontade a fim de expiar em favor da terra e devolver 

aos ímpios sua retribuição
32

. Vacat. A mais santa morada para Aarão, com conhecimento 

pleno
33

 da aliança de justiça
34

, para oferecer um odor
35

 agradável e ser uma casa de 

perfeição e verdade em Israel a fim de estabelecer uma aliança de leis eternas
36

. E serão 

aceitos a fim de expiar pela terra e para decretar julgamento sobre a iniqüidade
37

 (pelo 

caminho da perfeição)
38

, e não haverá (mais) perversidade
39

”.  (1QS VIII, 4-10; cf. também 

V, 5-6). Apenas através de sua vida em total estado de pureza, tanto ritual como moral, 

                                                        
32 V. nossos comentários sobre esse trecho de 1QS VIII no cap. 3, 204s e na pp. 223-4 acima. Cf. sobre a 
retribuição dos maus em Is 66, 6; Sl 28, 4; 94, 2, entre outros (v. abaixo X, 17; LICHT, 1956, Op. Cit.). Pouilly, 
baseado em Murphy O’Connor, entende que esse texto, parte do dito “Manifesto”, demonstraria a maior abertura 
da Comunidade em sua origem, dispondo-se a expiar pelo “país”. Todavia, parece muito claro que a intenção é a 
terra que está contaminada pela impureza e pelo pecado, exatamente em acordo com o pensamento sacerdotal 
conforme vimos no Cap. 1, p. ex., pp. 100-101. Não há qualquer atitude em relação aos pecadores de Israel (que 
devem ser devidamente castigados, como supunha P), mas simplesmente a certeza da necessidade de a terra ser 
expiada a fim de poder ser novamente habitada pelos justos, que, por fim, herdariam-na para sempre (contra 
POUILLY, 1976, pp. 27-8).    
33 García e Tigchelaar (assim como Charlesworth, em nota) sugerem “eternal”. Wernberg-Møller explica que 
essa emenda baseia-se na substituição de “כ” por “ע”, lendo em vez de “עולם“ ,”כולם” (WERNBERG-MØLLER, 
1957, p. 127). 
34Mesmo Licht não ousa conjecturar qual seja exatamente o sentido de “לברית משפט”, em sua única aparição 
mesmo entre os MMM (LICHT, 1956, p. 180). Wernberg-Møller cita Dt 33, 9-10 –  trecho que elogia o zelo 
levita e assegura seus privilégios cultuais dentro da bênção mosaica às tribos – como um texto em que os dois 
termos, “ברית” “aliança” e “משפטים”  (ali com o sentido de preceitos) aparecem próximos um do outro (ele 
também cita Ez 44, 15; WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 127). O contexto cultual poderia sugerir mesmo uma 
alusão a tal passagem, uma vez que a Comunidade se vê como defensora da lei e tem o privilégio de oferecer um 
culto, mesmo que parcial, mas efetivo, graças a esse mesmo zelo pelo seguimento correto dos preceitos divinos.   
Se seguirmos a divisão que nos tem sido apresentada até agora entre a casa de Aarão e a casa de Israel, talvez 
essas funções cultuais aqui descritas fossem ainda vistas como privilégios sacerdotais (como em Dt 33 e Ez 44, 
15), oferecidos pela Comunidade, mas que necessitam de seus mediadores, ainda dentro do pensamento 
tradicional bíblico, mesmo não sendo através do rito sacrifical concreto. 
35 Termo adicionado acima da linha. Nessa linha e na próxima ficará mais claro do que nunca que as obras 
“perfeitas” da Comunidade substituem, temporária e eficientemente, os sacrifícios animais, sendo também “odor 
agradável para YHWH” (cf. Cap. 1, p. 72, N. 193). 
36 Cf. Ez 46, 14. Aqui, então, mais uma alusão aos caps. 40-48 de Ezequiel (v. nota 34 acima). 
37 A expiação da terra está intimamente ligada ao devido julgamento daqueles que fazem o mal sobre ela (Cf. IV, 
20.25). 
38 Esse trecho foi apagado do texto. 
39 Toda esta frase está entre linhas. Em 4QSd Frag. 2 I, ela aparece no texto corrente, porém está ausente em 
4QSe Frag. 1 II.  
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tinham a capacidade de expiar. Porém, diferentemente do que se pode imaginar, a expiação 

efetuada aqui não é em favor daquela parte do povo de Israel que, segundo a perspectiva da 

Comunidade, estaria desviada, mas antes, está de acordo com o significado de expiação 

(“Kapara”) veiculado pela Torá. Ou seja, é a terra que é expiada das impurezas do homem, 

podendo assim ser habitada sem o perigo, ou antes, a necessidade de que sua população seja 

dela expulsa (cf. Caps. 1 e 2)40. A menção à retribuição aos ímpios, então, não aparece aí 

gratuitamente. A Comunidade expia a terra da impiedade de seus habitantes através do 

julgamento dos maus ao sofrer a provação e perseguição nesse mundo, ao fazer as obras 

segundo Deus (v. LICHT, 1956, pp. 172-3). Neste ponto de seu comentário, Wernberg-Møller 

recorda o texto de Nm 35, 33, que determina que apenas o derramamento do sangue do 

homicida poderia expiar a terra de um assassinato41. Segundo o autor, estaríamos então diante 

de uma expansão do entendimento de Nm (WERBERG-MØLLER, 1957, p. 125). Vimos no 

Cap. 1 que, no pensamento sacerdotal, o julgamento de criminosos é essencial para manter a 

pureza da terra (cf. Cap. 1, 100s). Assim, a Comunidade preparava a terra para ser novamente 

habitada por um Israel redimido, que sabia como viver conforme a vontade de Deus e, por 

conseguinte, nunca mais precisaria sofrer o exílio, o julgamento ou o aniquilamento.  

Em CD II, 3-8, vemos, no entanto, outro tipo de expiação, esse sim não pela terra, mas 

pelas pessoas. Contudo, a expiação é realizada por Deus, não pela Comunidade, em favor 

daqueles que elegeu e, mais que isso, predestinou: “Deus ama o conhecimento. Sabedoria e 

prudência estabeleceu diante de Si, inteligência e conhecimento O servem. Paciência está 

                                                        
40 Contra Swarup, Pouilly, entre outros. Swarup afirma: “They perceived that the land and the sanctuary were 

defiled and saw themselves as the purified, proleptic sanctuary which atoned for the polluted land and people, 

and in turn experienced the eschatological dwelling of God in their midst. The sanctuary imagery primarily 

expresses the idea that God was in their midst, since he had accepted them as his priesthood. They believed that 

they were fulfilling the prophecy of Ezekiel according to which God would make a covenant of peace with his 

people and would set a sanctuary among them forever (Ezek 37.26-28).” (SWARUP, 2006, p. 6; v. também pp. 
148; 196...). Primeiro, em seu livro, Swarup não deixa claro, de modo geral, se entende que todos os membros da 
Comunidade seriam tidos por sacerdotes (como parece ser o caso aqui; v., da mesma forma, p. 9) ou se estes 
devem ser devidamente diferenciados dos leigos, constituindo sua liderança. Por fim, parece tender para a última 
hipótese quando escreve coisas como estas: “Its lay members are said to form the בית קודש ‘holy house’, and its 

priests the ‘holy of holies’.” ou “The community was now fulfilling the role of the temple made up of both priests 

and lay elements” (Op. Cit., pp. 123 e 72, respectivamente; v. também pp. 10; 133; 145, entre outras). Em outras 
partes, ele denomina a comunidade como “priestly community” e parece, na verdade, enfatizar sua formação e 
base sacerdotais, que orientam a existência comunal. Acredito que esta seja a única explicação para suas 
colocações conflitantes. Segundo, em alguns pontos ele parece afirmar que a Comunidade corresponderia ao 
santuário escatológico e definitivo, principalmente ao invocar Ezequiel e a “morada escatológica de Deus” em 
“seu meio”. Entretanto, em outros pontos, sublinha a expectativa por outro Templo, em Jerusalém: “They had 

interpreted the 390 years (em CD, como já vimos acima) as a literal figure and were therefore hoping that 

Israel’s fortunes would be restored in the immediate future, culminating in the re-establishment of the Jerusalem 

Temple.” (Op.Cit., p. 85). Alhures o autor também propõe: “Now the community sees itself in the role of being a 

blessing to the nations” (Op. Cit., p. 118), uma vez que as promessas a Abraão cumprir-se-iam neles. Porém, ser 
uma bênção às nações é uma idéia totalmente alheia aos MMM, assim como ter como “missão” ser “luz para as 
nações” (v. p. 71).   
41 Cf. Pr 21, 18 e 1QSa I, 3; além do Cap. 1, 100s. 
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com ele e abundância de perdão para expiar em favor dos que se arrependem da rebelião. 

Contudo, força e poder e grande cólera com chamas de fogo está nas mã[os] de todos os 

anjos da destruição contra os que se desviam do caminho e abominam a lei sem (deixar) um 

resto, nem sobreviventes. Pois Deus não os escolheu desde sempre e antes de terem sido 

estabelecidos, conhecia suas obras.”. Os ímpios, todavia, não são contemplados com tal 

expiação, não apenas porque “abandonam” o caminho certo, mas porque não eram eleitos 

desde o princípio. Seu “desvio” não deveria ser motivo de surpresa, pois tenderiam natural e 

fatalmente para o mal. Àqueles que escolhia, no entanto, Deus mesmo os expiava: “Antes, 

revolveram-se no pecado humano e por caminhos de impureza, e disseram: ‘Porque isso é 

nosso’
42

. Todavia, Deus em seus mistérios maravilhosos expiou por suas iniqüidades e 

carregou seus crimes
43

 e construiu para eles uma casa segura em Israel, que nunca fora 

estabelecida como ela desde os primórdios até agora. Aqueles que permaneceram firmes a 

ele terão a vida eterna e toda a glória do homem é deles
44

.” (CD III, 18-20). Mais uma vez 

vemos que é Deus quem procede a expiação por Sua própria vontade e iniciativa. A 

linguagem lembra o processo expiatório do rito do Yom Kippur em que o bode expiatório 

carrega as “impurezas”, “crimes” e “pecados” dos filhos de Israel. Enquanto o rito de Kippur 

é capaz de literalmente “carregar” a impureza dos crimes para fora do Templo, o criminoso 

não é expiado a não ser pelo arrependimento e a justa punição ou reparação (Lv 16, 16; cf. 

Cap. 1, pp. 95ss). Aqui é Deus mesmo quem leva as iniqüidades daqueles que escolheu a fim 

de habitarem na “casa segura”, essa sim eterna porque estabelecida pelo próprio Deus. Será 

que poderíamos ver nessa idéia uma noção semelhante à de “reprogramação” por iniciativa 

divina como a que encontramos em Ezequiel (cf. Cap. 2, p. 138, N. 94 e p. 149)45? Uma 

concepção comum nas Hodayot, o membro da seita vê-se como pecador e incapaz, por suas 

próprias forças, de transformar sua condição. Apesar de não estar explícito, é a mesma noção 

que o texto de CD deixa transparecer. Deus o desvia do “pecado humano” e dos “caminhos de 

                                                        
42 Conforme os escarnecedores de Ez 11, 15.   
43 Cf. no Cap. 1, p. 28 N. 40 sobre os diferentes significados da expressão “נשא לפשע” (conforme temos em CD, o 
mais comum em P é a expressão “נשא עון”). 
44 Lit.: “toda a glória de Adão”.  
45 A principal diferença de Ezequiel é o papel da predestinação em CD, inexistente no profeta. Ali, como vimos 
no cap. 2, Deus por iniciativa própria troca o coração de pedra por um de carne daqueles “passíveis” de 
“reprogramação”. Os maus seriam julgados e condenados morrendo no deserto e sendo privados de entrar na 
terra. 1QS parece ter sua versão qumrânica da “troca de coração” ezequeliana, p. ex., em 1QS IV, 20-22: “Então 

Deus purificará com Sua verdade todas as obras do homem e refinará para Si a estrutura do homem, destruindo 

todo espírito de injustiça do interior de seu corpo e purificando-o, com o espírito de santidade, de todas as 

obras iníquas. Ele aspergirá sobre ele o espírito da verdade como águas purificadoras (a fim de purificá-lo) de 

todas as abominações da mentira e contaminação do espírito imundo, a fim de que os retos compreendam o 

conhecimento do Altíssimo e a sabedoria dos filhos dos céus, para instruir os de conduta perfeita.”. Cf. análises 
sobre a influência de Ezequiel nos MMM, em MARTÍNEZ, RQ, 1988, pp. 441-52; COTHENET, Op. Cit., 
pp.431-9 e WACHOLDER, 1992, pp. 186-96). 
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impureza” e o encaminha para a “casa segura”, que é a Comunidade. Agora ele poderia, por 

fim, possuir a “glória do homem”, ou seja, Deus o fazia novamente digno de herdar a terra, 

que outrora fora criada para Adão46. Porém, cabe ao homem permanecer fiel47.       

Em 1QS II, 8, por sua vez, temos o mesmo processo em seu inverso, ou seja, Deus não 

expiará ou perdoará os maus: “Que não te agracie Deus quando O invocares e que não te 

perdoe a fim de expiar tuas iniqüidades
48

.”. Assim, não há expiação para os maus e, por sua 

vez, é Deus mesmo quem expia por seus escolhidos, expondo a doutrina dualista sectária, 

muitas vezes apenas implícita nos textos. Entretanto, a situação não é tão simples quanto 

pareceria superficialmente. Lemos em 1QS III, 3-12: “Ele não será justificado
49

 enquanto 

segue na obstinação de seu coração e trevas ele considera como caminhos de luz; na fonte 

dos perfeitos não será contado. Não se inocentará através de expiação
50

 e não se purificará 

pelas águas purificadoras
51

 e não será purificado
52

 pelos mares e rios
53

 e não se purificará 

com todas as águas de ablução
54

. Impuro, impuro será
55

 em todos os dias em que rejeitar os 

julgamentos de Deus, sem se deixar ser instruído na Comunidade de Seu conselho
56

. Pois é 

pelo espírito do verdadeiro conselho de Deus que são expiados os caminhos do homem de 

                                                        
46 Não há por que não ver aí um jogo de duplo sentido da palavra, ou seja, Adão como representante da 
humanidade e Adão como homem primordial, para quem havia sido criada a terra e todas as suas riquezas e 
glória antes do pecado. 
47 V. nosso debate sobre a tensão entre pré-determinismo e livre arbítrio nos MMM em SILVA, Clarisse, 2004, 
pp. 286-92. 
48 Que criminosos e transgressores não teriam direito a pedir perdão no dia do julgamento pode-se ver em Henoc 
101, 3.   
49 Seguindo García e Tigchelaar. Charlesworth traduz: “He is not right when...”. V. idéia de justificação em 
Hod. 13, 16-17 e 1Co 6, 11. Cf. também artigo de Zurli, 2002, RQ 79, sobre justificação.  
50 Segundo Licht, é purificação das impurezas e não dos pecados (v., p. 78). 
 .Mesmo termo usado para designar a água preparada com a cinza da vaca vermelha (v. cap. 1, pp. 94s) .מי נדה 51
Contudo, não se sabe exatamente a que água o texto refere-se, se, na verdade, existiria a possibilidade de os 
sacerdotes de Qumran prepararem a água conforme prescrito em Nm 19. Trataremos do tema logo adiante.   
 V estudo de Schwartz sobre os dois sentidos da raiz qdš (SCHWARTZ, B., 1999, pp. 251ss), sendo .”יתקדש“ 52
lavar, purificar (cf., entre outros, 2Sm 11, 2.4; Ex 19, 10.14.22), mais utilizado fora de P, e “designar”, 
“distinguir”, particularizar”, (que, no âmbito cultual pode simplesmente ser traduzido por “consagrar”) . 
53 Segundo Wernberg-Møller, é uma licença poética (cf. Ez 32, 2 e Is 19, 5), e não uma evidência de que a 
comunidade procedesse purificação nas águas do mar (WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 60). 
54 1QS: “4 ;”מי רחץQSh Frag. 1: “רחיצה”. Hebraico Bíblico: “רחצה” (Can 4, 2 e 6, 6). Metso questiona se não seria 
o caso de uma vocalização diferente (Metso, p. 62). Para Wernberg-Møller, a expressão, não bíblica, é adaptada 
de Lv (ex., Lv 16, 4: “רחץ במים”; Op. Cit.), que demanda o procedimento de lavar-se com água para a devida 
purificação de qualquer impureza (de modo geral, é o mínimo que o código sacerdotal prescreve para qualquer 
purificação, muitas vezes adicionando lavar as roupas ou, nas impurezas mais severas, também ofertar um 
sacrifício de expiação; v. Cap 1, pp. 94s). Cf. em CD X, 10-13, as regras “técnicas” para a efetivação do rito de 
purificação por imersão: “Com relação à purificação pela água: Não se banhará nenhum homem em águas 

sujas e insuficientes para cobrir um homem, Vacat. tampouco purificará nela algum vaso. E qualquer piscina na 

rocha que não tem o suficiente para cobrir (um homem) e que uma pessoa impura tocou, suas águas ficarão 

impuras como as águas do vaso.”. 
55 Cf. Lv 13, 45, que ordena como o Metzora‘ deve clamar sua condição de impuro diante da sociedade, cujos 
membros devem ser alertados a fim de manter-se afastados.  
56 Isto é, sem submeter-se às diretrizes da comunidade (LICHT, 1956, p. 79).   
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todas as suas iniqüidades
57

 a fim de contemplar a luz da vida. E é pelo espírito santo da 

Comunidade que está em Sua verdade
58

 que se purificará de todas as suas iniqüidades. E 

pelo espírito de retidão e humildade será expiado seu pecado e, pela humildade de sua alma 

em relação a todos os preceitos de Deus
59

, purificará sua carne
60

 ao aspergir com as águas 

purificadoras e santificar-se com águas da pureza
61

 e assim estabelecerá seus passos para 

andar em perfeição em todos os caminhos de Deus, como Ele ordenou para os tempos 

determinados dos Seus decretos e não se apartando à direita ou à esquerda, nem 

transgredindo a nenhuma de Suas palavras. Então será aceito através de uma expiação 

agradável
62

 diante de Deus e isso será para ele uma aliança de comunidade para sempre
63

.”. 

É bastante claro o uso de uma linguagem forte e, ao mesmo tempo, poética, a fim de melhor 

penetrar mentes e deixar profunda impressão naqueles que a ouvem. Embora essas palavras 

provavelmente fossem repetidas nos estudos realizados com os membros da Comunidade, 

parece certo que seu público alvo preferencial fosse os novos candidatos, uma vez que seu 

impacto maior era certamente entre aqueles que as ouviam pela primeira vez. Seu contexto, 

logo após a maldição lançada contra aqueles que se recusavam a aderir às fileiras da 

Comunidade (II, 25ss), ajuda a confirmar essa proposição, tentando demonstrar que a decisão 

a favor de ingressar na seita foi acertada. Aqueles de fora é que estariam em estado de 

impureza, e, a despeito de acharem que desfrutam os bens da terra vivendo em meio à 

sociedade, na verdade, eles já estavam espiritualmente marginalizados. Implicitamente, 

anunciavam que sua impureza já havia sido decretada e seu futuro era perder seu lugar social 

para aqueles que eram puros e herdariam plenamente a terra. Ao candidato cabia manter sua 

decisão por fazer parte desse grupo, arrependendo-se de sua vida passada e deixando-se ser 

instruído “na Comunidade de Seu conselho” e purificado pelo “espírito santo da 

Comunidade” que o purificaria “de todas as suas iniqüidades”. Regev faz notar que os textos 

                                                        
57 Cf. Pr 16, 6ss. 
58 Verdade de Deus ou da Comunidade? Licht acredita que a frase signifique “no espírito da comunidade que 
está na verdade de Deus” (Op. Cit., p. 79). 
59 Segundo Wernberg-Møller, estaríamos diante da espiritualização da demanda por jejum que aparece em Lv 
16, 31, uma vez que “ נפשתיכם-ועניתם את ” “afligir a garganta” é interpretado pelo autor qumrânico como um 
estado de alma (“בענות נפשו”), que agrada a Deus e purifica o humilde (cf. nosso debate sobre o tema no cap. 1, p. 
115 e Nota 344; WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 64). 
60 Essa, porém, é uma evidência clara de que a purificação pretendida aqui não é a da alma, mas sim a do corpo. 
61 Martínez e Tigchelaar, com o apoio do dicionário bíblico Schökel (Ni: “דכה”, quebrantado, deprimido, 
abatido), traduz “דוכו” por “waters of repentance”. Todos os demais especialistas consultados, de uma maneira 
ou de outra, tendem para a noção de pureza, pois, no contexto, “מי נדה” e “מי דוכו”, na verdade, identificar-se-iam. 
Para a idéia de “batismo de arrependimento”, v. Lc 3,3; Mc 1, 4; Mt 3, 11.   
62 Cf. IX, 5 e Jd 16, 16. Para Wernberg-Møller, com intuito de evitar antropomorfismos, o autor usa o passivo 
Nif’al (WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 65).   
63 Wernberg-Møller nota que a aliança sacerdotal proclamada em Nm 25, 13 é aqui substituída pela com a 
Comunidade (Op. Cit., pp. 65-6; entretanto, em 1QSb III, 26 trata-se de uma aliança com o sacerdócio).  
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de Qumran, em seu forte dualismo, tentam demonstrar quão irreconciliáveis são os dois lados 

e, assim: “the sectarians emphasized the immorality of their adversaries in order to reinforce 

the members’ commitment, and prevent a split in the sect.” (REGEV, 2003, In: DSD X, p. 

264). E mais importante, mesmo longe do Templo e da sociedade, “the ideological 

interpretation of reality permitted the sectarians to preserve and continue their religious 

ideas without crisis. The change in their social and religious status did not undermine the 

community.” (Op. Cit., p. 266). 

Outra advertência passada ao candidato é muito semelhante àquela dos profetas, ou seja, 

sem arrependimento e vida espiritual sincera não há como agradar a Deus, o que torna 

qualquer rito ou culto nulos64. Assim, os arrependidos são expiados pelo espírito da verdade, 

da retidão e da humildade, humildade que serve para aprender a obedecer e seguir os preceitos 

divinos, conforme os interpretam a Comunidade. Esse terá seu corpo (ou carne) purificado, e, 

a partir dessas premissas (arrependimento e purificação ritual), estará pronto para estabelecer 

“seus passos para andar em perfeição em todos os caminhos de Deus...”. Aquele que não se 

arrepende, ao contrário, não pode esperar que as abluções lhe sejam eficazes e, portanto, 

permanecerá em sua impureza65. Nas palavras de M. Himmelfarb: “Only at the very end of 

the passage does the purification of the body come into view. Until then, the purification 

described is purification of the soul, a topic that P would have found quite incomprehensible. 

1QS uses the language of purity in an almost poetic fashion to condemn those who have 

rejected the community in the strongest language it can.” (HIMMELFARB, 2001, In: DSD 

XIII, pp. 30-31).  

                                                        
64 Como vimos no Cap. 1, H também tenta deixar claro que uma vida moral é pré-requisito para os filhos de 
Israel - que deviam “ser santos” para YHWH – participar do culto, mas, mais que isso, para que o culto e o 
Templo de YHWH pudessem permanecer na terra (v. Cap. 1, p. 85). Alguns Salmos, provavelmente oriundos da 
liturgia do Templo, apontam para a necessidade da pureza moral para que a pessoa fosse digna de apresentar 
sacrifícios a seu Deus. O Salmo 24, 3-4 é um bom exemplo: “Quem será digno de subir ao monte do Senhor? 

Ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as 

vaidades nem perjura para enganar seu próximo” (B.Av.; v. também Sl 51, entre outros). Nitzan, em seu estudo 
sobre as bênçãos e maldições na liturgia em Qumran, recorda que tanto Ben-Sira 50, 19b-20 quanto Mishné 

Talmid 5, 1; 7, 2; Ta‘anit 4, 1 mencionam que a bênção sacerdotal tinha lugar após o serviço sacrifical (cf. Lv 9, 
22). Ele presume assim que a confissão que acontecia na cerimônia da renovação da aliança em Qumran 
precedia a bênção sacerdotal por esse mesmo motivo (1QS I, 22 – II, 22), ao representar o ato de arrependimento 
e, podemos dizer, de perdão divino. Porém, o arrependimento e o compromisso de seguir a lei estavam atrelados 
ao novo modo de vida e interpretação da lei zadoquitas. As bênçãos qumrânicas, não apenas em 1QS, mas 
também em 1QSb e 4QBerakhot, deixariam claro que “only knowledge and performance of the Law according 

to its Zadokite-priestly halakhah are effective for obtaining atonement.” (NITZAN, 2000, p. 265). Portanto, o 
arrependimento é apenas o primeiro passo, mas ao mesmo tempo, imprescindível.     
65 Por isso, o anúncio do Metzora‘ talvez não seja somente moral e espiritual como tratamos no parágrafo acima. 
Os ritos de purificação daqueles que estão fora da Comunidade são a priori invalidados porque não haviam se 
arrependido de seus pecados morais, principalmente o da desobediência contra a vontade divina, quer fosse por 
falharem na interpretação da demanda de santidade moral quer fosse pela profanação dos mandamentos cultuais. 
Por isso, “Não se tornará puro através de expiação e não se purificará pelas águas purificadoras e não será 

purificado pelos mares e rios e não se purificará com todas as águas de ablução.”  (1QS III, 4-5).  
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A autora está entre os especialistas que defendem a tese de que Qumran distinguia 

perfeitamente entre impureza ritual, do corpo, e a impureza moral66. Toews, como 

Himmelfarb, argumenta a favor dessa distinção, que, como vimos, é bíblica e teria sua 

continuidade passando por Esdras e Neemias, Qumran e os rabinos67. Porém, Toews parece ir 

além do que o texto permite ao entender que os processos de purificação seriam os mesmos 

para ambos os tipos de impureza (TOEWS, 2003, p. 94). Assim, vislumbra o que define como 

“lustration of repentance”
68, que seria a “resposta de Qumran” ao problema do pecado69 

(TOEWS, 2003, p. 93). O ponto é que não há evidências nos textos que comprovem que essas 
                                                        
66 Contra Hempel, Schiffman, entre outros. Klawans defende o uso da expressão “impureza moral” como 
apropriada para distinguir o conceito de “impureza ritual” ainda na Bíblia, dizendo: “I am aware that the 

adjectives I am supplyin –‘ritual’ and ‘moral’–are problematic: the terms do not appear in our texts, and neither 

ritual nor morality are really categories as such in our literature. Yet the adjectives are still necessary. The 

biblical and post-biblical texts use some of the same vocabulary to describe two distinct phenomena. And unless 

we supply our own descriptive terminology, confusion about the nature of the relationship between sin and 

impurity will continue.” (KLAWANS, 1998, In: JSJ, p. 392, N. 4). Porém, enquanto a partir de sua análise de 
Esdras e Neemias, Jubileus, Rolo do Templo e CD, o especialista argumenta que a literatura do Segundo Templo 
manterá essa distinção, o autor, com base no que considero uma leitura equivocada de 1QS, acredita que Qumran 
não a discernia mais. Independentemente do fator de que o autor descarta a priori Jubileus e o Rolo do Templo 
como produção da seita, é estranho que inclua CD entre esses documentos, mesmo admitindo a existência de sua 
forte relação com Qumran. Em nossa opinião, a questão é mais simples, uma vez que não vemos casos em que 
essa distinção não seja respeitada.   
67 V., p. ex., Sifra sobre Lv 19, 15 (KLAWANS, Op. Cit., p. 407). Klawans percebe expansões e inovações com 
relação à impureza moral dentro da literatura do Segundo Templo. Ele verifica, p. ex., que, em Neemias 13, 30, o 
divórcio e expulsão das mulheres estrangeiras é tratado como ato purificador. Como seria de esperar, um caso de 
impureza moral como este não é purificado através de ritos (Klawans acertadamente discerne que o caso não é 
de impureza ritual, mas moral, tratando-se do problema de idolatria ou, melhor em nossa concepção, de um culto 
sincrético ou não ortodoxo; v. toda a argumentação em Op. Cit., pp. 398-402).      
68 É o que J. Baumgarten deduz também de 4Q512 (cf. BAUMGARTEN, J., 1992, In: DIMANT et al, pp. 199-
209). O texto está bastante mutilado e uma argumentação apropriada demandaria uma análise textual 
aprofundada, o que não é nosso propósito aqui. Aparentemente, uma bênção era recitada após a imersão, o que 
não significa que existisse uma confusão entre purificação moral e ritual ali. Ao contrário, os tipos de impureza 
citados são rituais e a terminologia é semelhante a Lv, tratando do tempo necessário para purificação e suas 
formas (lavagem de roupa, imersão ou quando seria permitido fazer a refeição pura). É difícil imaginar uma 
oração de arrependimento nesse contexto ritual. Em um fragmento realmente aparece um termo como “a culpa 
deles” - sem contexto - mas dificilmente é parte de uma oração pessoal de confissão estando em terceira pessoa 
do plural. Assim, não há embasamento para a questão levantada: “... might one not suppose ... that all who are 

impure in need of atonement for their trespasses?” (Op. Cit., p. 209). Hempel (Baumgarten também cita este 
exemplo), com base em uma “lista de transgressões” em 4QDe 2 I, 9-II, 21, outro texto em péssimas condições, 
chega à mesma conclusão (v. HEMPEL, 1998, pp. 163-170). Contudo, parece muito claro que a lista não é 
exclusivamente de transgressões ou transgressões morais; afinal, sabemos que também existem transgressões 
com relação aos procedimentos rituais. Himmelfarb levanta a questão “It is possible that the lacuna following 

the man with skin eruptions and the man with a discharge contained another category of transgressor, now 

entirely lost to us. But it is also possible–indeed I believe likely–that the transgression of the man with skin 

eruptions and the man with a discharge was not their impurity, but rather a form of behavior specified in the 

lacuna. … Possible transgressions for the bearers of impurity would be violations of the restrictions imposed on 

them by their impurity, or failure to undergo purification.” (HIMMELFARB, 2001, In:DSD VIII, pp. 26-7).         
69 Toews acredita que a proposta metafórica dos profetas de um Israel purificado moralmente pelas águas 
purificadoras foi colocada em prática em Qumran. Ele cita, p. ex., Ez 36, 25-26; 37, 23, defendendo que os 
profetas traziam uma resposta diferente da Torá, que demandaria a pena de Karet para os pecados morais. O 
autor entende que Karet constitui a condenação à pena capital (TOEWS, 2003, pp. 71ss). Porém, vimos no cap. 1 
que esse não é o caso (cf. Cap. 1, p. 91, N. 266). Outro problema é com sua citação de Ezequiel, uma vez que 
considera o exílio uma forma de Karet e defende que os profetas teriam uma proposta alternativa, o que, pelo 
menos com relação ao profeta-sacerdote, não pode ser dito. Como foi visto no cap. 2, o profeta vindica Deus, 
que abandonou o Templo por motivos justos, deixando o caminho aberto para a destruição e o exílio.  
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abluções visavam a “lavar” o membro da Comunidade de pecados morais70, mas sim à 

ineficácia das abluções sem antes haver um devido comprometimento espiritual. Vimos antes, 

que as Miqwa’ot em Qumran mostram uma preocupação fundamental da Comunidade com a 

impureza ritual (v. p. 219 e Nota 1 acima), que é a única que pode ser “transmissível” por 

contato entre as pessoas, enquanto a impureza moral, como bem coloca Klawans, não tem 

esse caráter (KLAWANS, In: JSJ, 1998, pp. 394-5). Antes, a impureza moral afeta a terra e o 

santuário, mas não é passível de passar para o outro e atingir alguém que não seja o próprio 

pecador. E Qumran também acreditava nesse poder. CD IV, 12-19 é muito claro nesse ponto 

em um pesher sobre Is 24, 17 sobre a capacidade do pecado de contaminar o Templo71. Por 

conseguinte, Toews também se equivoca ao afirmar que os processos de purificação são 

idênticos. Como na Bíblia, o pecado ou o crime deve ser punido, expiado através do 

arrependimento, da aplicação de um castigo justo e, na medida do possível, da reparação. 

Aqueles pecados não passíveis de perdão levavam ao Karet e, dentro do âmbito da justiça 

humana, o homicídio, entre outros, à pena capital. As punições em Qumran serviam 

exatamente para essa finalidade, levar ao arrependimento e ao pagamento justo em 

conformidade com a culpa. Nos casos mais leves, o fato de as pessoas não serem totalmente 

afastadas do alimento puro da Comunidade, mas receber parte da ração diária, é uma prova de 

que elas não contaminavam aos demais ou aos alimentos. Se esse fosse o caso, provavelmente 
                                                        
70 Regev parece entender o mesmo quando afirma: “... several texts testify to a daily communal practice of 

bodily ablution in ‘the holy spirit’.” (Regev, 2003, In:DSD X, p. 273). Aparentemente Regev dá dois passos à 
frente. O primeiro passo seria a “ablução de arrependimento”, que poderia equivaler ao batismo de 
arrependimento oferecido por João à beira do Jordão. O segundo passo adiante é que “ablução no espírito” 
remete às supostas palavras de João sobre o batismo do Messias, que seria um batismo “no Espírito Santo e em 
fogo” (Mt 3, 11; Lc 3, 16; v. Mc 1, 8; Jo 1, 33; não sei, contudo, se essa foi intenção do autor). Ademais, 
Stegemann parece correto ao enumerar as muitas diferenças entre as abluções de Qumran e o batismo de João ou 
o posterior batismo cristão: 1) o batismo de João é um marco decisivo de conversão na vida daquele que o 
procura, especialmente enfatizado por ser um evento único; 2) ele introduz a figura daquele que batiza; 3) era 
visto como um sacramento e não servia para alcançar pureza ritual; 4) era realizado no Jordão, trazendo consigo 
o simbolismo da passagem do deserto para a terra prometida; 5) serviria, uma vez a pessoa tendo decidido mudar 
de vida, para alcançar o perdão no dia do juízo final. Em Qumran, por sua vez: 1) as abluções aconteciam muitas 
vezes ao dia, e se aceitarmos o testemunho de Josefo (Guerra 2.8.5 129), antes de todas as refeições e reuniões; 
também não é perceptível que a primeira ablução fosse vista como um evento marcante e decisivo 
(provavelmente havia as miqwa’ot dos candidatos separadas daquelas dos membros plenos; assim, antes de fazer 
parte efetiva da seita, o candidato procedia as abluções com a mesma regularidade, sendo que a única diferença 
quando se tornava membro era poder utilizar as miqwa’ot dos demais membros); 2) como no restante do 
Judaísmo, não há uma figura de autoridade que ministre o batismo, mas cada um faz a ablução por si; 3) mesmo 
se admitirmos que o batismo de Qumran servisse para a purificação da impureza moral, ninguém negaria que 
também purificasse de impurezas rituais; 4) o Jordão não tinha qualquer significado simbólico para Qumran; 5) 
não há nada que indique que as abluções em Qumran tivessem alguma especial conexão com o Julgamento Final 
(v. toda a argumentação em Stegemann, 1998, pp. 221-22). Portanto, entendemos que Qumran não tem um 
vínculo essencial com o conceito de batismo que provavelmente originou-se com o Batista e estabeleceu-se com 
um caráter mais amplo e multifacetado no cristianismo. Até mesmo no caso de João realmente ter pertencido à 
Comunidade e aprendido sobre suas abluções, sua transformação conceitual foi tal que o vínculo foi 
irreversivelmente quebrado.        
71 Seguem na coluna V exemplos concretos de pecados morais que atingem o santuário. Voltaremos a esse 
assunto mais tarde. 
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não teriam qualquer acesso ao puro, mesmo que fosse uma parte do todo72. Naquelas penas 

mais severas, vemos aplicado um tipo de Karet, por um “exílio” temporário ou mesmo por 

expulsão73. A expulsão rompia os laços com a única fonte de salvação e deixava a pessoa à 

mercê para sofrer o Karet por parte da divindade, pena essa que, para Qumran, em última 

instância, significava a perdição eterna74.  

Podemos pensar que a transformação do pecador, para Qumran, vinha através do “espírito 

santo”, portanto, uma iniciativa divina com relação aos escolhidos.  Contudo, ao homem cabia 

deixar este espírito agir para que pudesse então viver conforme as regras comunais. Aqueles 

que não o permitiam eram “obstinados” e, por conseguinte, mostravam quem eram na 

realidade, filhos das trevas, concluindo o ciclo e entregando novamente o controle exclusivo a 

Deus75. Himmelfarb comenta sobre a purificação do pecado em Qumran: “1QS, on the other 

hand, prescribes modes of purification for the impurity caused by sin. Of course the means of 

purification are just as abstract as the sins from which they purify: ‘a spirit of true 

counsel’…” (HIMMELFARB, DSD, 2001, pp. 31-2). Regev argumenta de forma mais 

pragmática: “..., in contrast to ritual purity, a sinful mind and a wicked spirit cannot be easily 

cleansed by immersion
76

. Only a process of repentance and mental training can prepare the 

novice for the intensive experience of atonement and holiness within the community. Thus, the 

demanding process for a new member to enter into the community illustrates the sectarians’ 

scrupulous separation from moral impurity.” (REGEV, 2003, In: DSD X, p. 269). De 

qualquer modo, a purificação moral, independentemente dos esforços humanos, é graça divina 

que confirma a eleição e o lote ao qual se pertence77. A pureza ritual, por seu lado, permite 

que o espírito divino permaneça e santifique o membro da Comunidade. 

                                                        
72 Por outro lado também me parece uma evidência a mais de que a comida em Qumran não era “coisa santa”, 
equivalendo à carne dos sacrifícios de comunhão. Em uma situação como essa, os sacerdotes de Qumran 
permitiriam o acesso de alguém reconhecidamente em pecado?  
73 Shemesh entende que a Comunidade aplicava o “exílio” como uma primeira etapa de Karet, como penalidade 
para transgressões inadvertidas. Aquelas deliberadas, como em Nm 15 (cf. cap. 1, pp. 86ss), demandavam o 
Karet definitivo, a expulsão (não nos aprofundaremos nessas questões, até porque existem problemas textuais 
em 1QS que levam o próprio Shemesh a acreditar que teríamos mesmo um erro de copista. A situação é 
polêmica e não deve nos deter nesse trabalho. Cf. argumentação de Shemesh em DSD IX, pp. 44-74).   
74 Vimos no cap. 1, que a condenação Karet acontece por morte prematura ou aniquilação da família etc. (cf. 
Cap. 1, N. 266). É totalmente enganosa a conclusão de Toews de que Qumran traz a ablução para 
arrependimento e aperfeiçoamento moral como um substituto da pena Karet. Entendendo que Karet é pena de 
morte, chega a afirmar que a expulsão é uma “leniência” da parte da Comunidade (TOEWS, 2003, p. 86). Isso 
também só é verdade se preferirmos nos esquecer qual o significado real da expulsão na mentalidade sectária.  
75 Já referimos anteriormente a nosso estudo resumido, parte de nosso Mestrado, sobre predestinação em 
Qumran. Vale citar uma frase de Bochmuehl sobre o tema: “The covenanters do not know themselves elect by 

their works but, on the contrary, their works bear witness to their election.” (BOCKMUEHL, 2001, p. 397). 
76 Até porque, temos visto, o pecado, nem na BH ou em Qumran, é purificado através de imersão. 
77 Sobre as Hodayot, Bockmuehl afirma: “The Hodayot psalmist, for example, repeatedly makes the point that 

righteousness to cleanse from sin is solely in God’s gift to bestow, and cannot be attained by human effort.” 
(BOCKMUEHL, 2001, p. 399). Mas não apenas nas Hodayot, como em 1QS também. O autor comenta: “This 
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Já com relação às impurezas rituais, as abluções freqüentes ajudavam a manter a pureza 

ritual do local, dos objetos e dos homens que ali viviam, eles que, a princípio, não tinham 

como apresentar sacrifícios de Kaparah no Templo78. O uso da expressão “מי נדה”, “águas 

purificadoras” (cf. Nota 48 acima) e do verbo “להזות” “aspergir,”, pode, porém, indicar o seu 

uso ritual dentro da Comunidade e não apenas um emprego “metafórico” ou “espiritual”. 

Bowman recorda corretamente que Nm 19 não demandava que o abate da vaca vermelha e a 

preparação das águas purificadoras acontecessem no Templo. Por outro lado, Qumran 

certamente tinha sacerdotes habilitados a realizar o procedimento79. Bowman considera que 

um comportamento de acordo com os princípios de Qumran é, na verdade, um pré-requisito 

para ingressar na Comunidade, comportamento esse que era avaliado durante o período de 

candidatura do novo voluntário. Com um candidato moralmente ideal, teriam apenas, 

teoricamente, de resolver questões de impurezas rituais que, sendo leves, demandavam a 

imersão e a lavagem das vestes e, mais graves, a aspersão das águas purificadoras. Para 

eventuais deslizes, mais ou menos graves, existiam as punições. O autor coloca o seguinte, 

citando 1QS V, 8-9 e tomando como pressuposto que a interpretação da lei, em última 

instância, pertencia aos sacerdotes: “If the priests were conscious of the need to fulfill the 

ordinances of the Law, and if the laws of purity were important in their eyes (dois pontos que 

sabemos ser fundamentais para Qumran), it is surely unlikely that they would neglect the 

preparation of the water for impurity.” (BOWMAN, 1958, In: RQ 1, p. 82). É bastante óbvio 

que, se esse for o caso, a purificação pelas águas purificadoras, preparadas a partir da vaca 

vermelha, foi expandida para abranger todos os casos graves de impureza e não apenas do 

                                                                                                                                                                             
appeal to the human condition is employed not in order to excuse the believer’s sin but rather to underscore the 

exclusively divine constitution of righteousness and forgiveness. In fact, it is specifically through God’s 

righteous character and righteous acts that sins can be forgiven:…” (e cita 1QS 11, 2-3.5.12). Citamos aqui as 
ll. 2-3, como exemplo: “Todavia, para mim, o meu julgamento (pertence) a Deus. E em Suas mãos está a 

perfeição do meu caminho e a retidão do meu coração; e pelos seus justos atos Ele apagará minha 

transgressão.”. 
78 Talmon, após referir-se à rotina de trabalho e à hora de reunião dos essênios conforme descrita por Josefo em 
Guerra 2.8.5 129, explica: “Josephus goes on to relate that among the Essenes, no one was admitted to the 

communal meals, in the morning or in the evening, until he had purified himself from the state of latent 

defilement which resulted from the unavoidable contact with impure matters throughout the day” (TALMON, 
1989, p. 67). Himmelfarb nota que 1QS simplesmente não legisla para casos de contaminação que demandariam 
mais do que banhar-se e lavar as vestes, o que ela acredita inevitável, até mesmo em “uma comunidade de 
homens celibatários” (HIMMELFARB, 2001, In: DSD VIII, p. 33). Porém, QD provia muitas das leis rituais 
sectárias, provindas de sua exegese bíblica (não discutiremos aqui se algumas delas são anteriores à seita, pois o 
que nos importa aqui é que elas foram incorporadas como sendo suas e diferenciam-se do que conhecemos de 
outras halakhot). Aliás, o que favorece a tese de que 1QS e CD têm naturezas e objetivos literários bastante 
diversos e não há por que se ver supostas “omissões” em um ou em outro como provas de que não se originam 
de um mesmo movimento.               
79 Ele lembra que, por esse mesmo motivo, os samaritanos prepararam as águas purificadoras até o período 
medieval. Assim, polemicamente, consideravam os judeus em estado de impureza e criticavam-nos por 
desobediência à Torá (BOWMAN, 1958, RQ 1, pp. 78-9). Para legislação sobre o ritual da vaca vermelha nos 
MMM, v. MMT Frags. 3-7 Col. I, 16ss, 4QTohorot Ba-b (4Q276-7)  e 11QT LI, 2-5 
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contato com cadáver80. Se aceitarmos a tese de Milgrom de que a preparação das águas 

purificadoras equivalia a um sacrifício de purificação, teríamos mais uma prova de que 

Qumran não rejeitou o sistema sacrifical mosaico, mas restringiu-se temporariamente a este 

que não carecia diretamente do Templo para ser realizado81.                 

Concluindo, na última frase do trecho citado, somos remetidos ainda a duas passagens 

bíblicas. Na primeira parte temos “Então será aceito através de uma expiação agradável 

diante de Deus”, idéia semelhante à de Ez 20, 41, quando o povo transformado volta a Sião. 

A partir dessa transformação de povo desobediente em povo fiel, Deus pode dizer “como odor 

agradável, aceitar-vos-ei”. A segunda referência é a Nm 25, 13, que trata da aliança com o 

sacerdote Finéias, que, por seu zelo, é designado a fazer expiação pelos israelitas por um 

sacerdócio eterno. Porém, deve-se notar que a “expiação” realizada por Finéias, nesse capítulo 

de Nm, não acontece por meio de sacrifícios cultuais, mas através da execução dos 

transgressores em nome da santidade de Deus e do acampamento. Em Ezequiel, da mesma 

forma, sacrifícios não foram oferecidos, nem para a expiação e “transformação” do povo e 

tampouco são sacrifícios que Deus aceita em primeiro lugar no Monte de Sião, mas sim, o 

próprio povo, agora purificado de seus pecados morais. Como vimos em Qumran, é o espírito 

de Deus e o novo coração que permitem a aceitação do homem. 

Contudo, o trecho mais citado e analisado pelos especialistas ao tratar da Comunidade 

como Templo é 1QS IX, 3-6: “Ao existirem essas coisas em Israel, (será) de acordo com 

todas essas normas, a fim de estabelecer o espírito de santidade para a verdade eterna, a fim 

                                                        
80 Baumgarten trata deste fenômeno em seu artigo “The use of מי נדה for General Purification”. Ele cita 
4QTohorot Bb (4Q277) que especifica que apenas sacerdotes adultos e em estado de pureza perfeito podiam 
proceder o rito (caso estivessem em processo de purificação, eram obrigados a esperar o pôr-do-sol, ao contrário 
da lei rabínica que permite que sacerdotes em processo de purificação procedessem a preparação da água mesmo 
antes do pôr-do-sol; cf. M. Par 3, 7 e SCHIFFMAN, 1994, DSD I, pp. 288-9). Nesse mesmo documento o texto 
parece dar a entender, apesar de existir uma lacuna no ponto mais importante, que não apenas a impureza 
advinda do contato com a morte é purificada pelas águas purificadoras, mas também outras: “8) [...] as águas 

purificadoras. E trarão da água e serão purificados da impureza do cadáver [...] 9) [...] outra. E Baumgarten 
restaura a lacuna do final da l. 8 e início da 9, assim:“[e de qualquer] outra [impureza]”. Observando, 
outrossim, que o texto passa a tratar de impurezas oriundas de fluxos corporais a partir da l. 10, o autor conclui 
que o documento continua estendendo a aspersão das águas purificadoras para estes casos. Baumgarten também 
cita passagens bíblicas que podem ter servido de base para tal expansão, como é o caso da purificação dos levitas 
em 8, 7 que descreve como a aspersão da “מי חטאת” foi utilizada no processo (Sifre Zuta 7,1 entende desta 
forma). O autor cita em seguida Ez 36, 25 e Sl 51, 9, como outras prováveis fontes de inspiração. Por fim, ele 
menciona o fato de que relações sexuais e emissões de fluxo provavelmente eram equiparadas a perdas parciais 
de forças vitais, ou seja, em última instância, levavam, gradualmente, mais próximo à morte. As doenças de pele 
também eram associadas à morte, como vimos no Cap. 1. Para comprovar, Baumgarten cita 4Q278 que compara 
tocar a cama de um homem com fluxo com tocar a cama de alguém que teve contato com um morto 
(BAUMGARTEN, J., 2000, In: SCHIFFMAN et al., pp. 481-5). De qualquer modo, Qumran, sem a 
possibilidade de proceder os ritos sacrificais de purificação e reparação no Templo, aparentemente expandiu o 
uso das águas purificadoras para todo caso de impurezas que demandassem sacrifícios de purificação, como 
4Q277 parece dar a entender.     
81 Para Bowman, contudo, o procedimento não é sacrifical (Op. Cit., p. 84). De qualquer maneira, é uma questão 
menor, sendo importante mesmo a possibilidade de os sectários purificarem-se através do rito.  
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de expiar sobre a culpa da transgressão e infidelidade do pecado e pela aceitação da terra, 

mais que a carne dos holocaustos
82

 e mais que as gorduras do sacrifício e, a oferenda dos 

lábios, segundo o direito, como um odor agradável de justiça e perfeição de caminho, assim 

como uma oferta
83

 voluntária
84

 aceitável. Nesse tempo, separar-se-ão
85

 os homens da 

Comunidade (como) uma casa santa para Aarão, para tornar-se uma Comunidade de 

suprema santidade, e uma casa de comunidade para Israel, aqueles que andam em 

perfeição.”
86. Contudo, há alguns pontos polêmicos que devem ser tratados, inclusive com 

relação à própria tradução de termos e expressões.  

Podemos começar com a expressão “oferenda dos lábios”, que não apenas para Licht, 

mas também para a maioria dos especialistas, tem o sentido de oração87. Não é esta a opinião 

de P. Heger, no entanto. Ele lembra que sua continuação inusitada é a expressão “למשפט” - 

que traduzimos por “segundo o direito” -, que não coaduna com a idéia de oração. Ele cita o 

profeta Malaquias 2, 7 para demonstrar que a expressão pode estar vinculada também ao 

ensino da Torá por parte dos sacerdotes: “Porque os lábios do sacerdote guardam o 

conhecimento, e de sua boca procura-se o ensinamento: pois ele é o mensageiro de Iahweh 

dos Exércitos.” (Trad.: BJ). Porém, não é este o ponto que nos interessa na teoria defendida 
                                                        
82 Licht faz notar que esse constructo não é conhecido na Bíblia (LICHT, 1956, p. 189).  
83 O termo utilizado aqui é Minḥah. 
84 Cf. os termos “Minḥah” e “(oferta) voluntária” no cap. 1, pp. 74-82. Deus recebe como uma Minḥah 
voluntária o esforço dos membros para direcionar sua vida com perfeição nas suas leis.  
85 A questão aqui é: está se falando do futuro (escatológico?) ou do tempo presente da Comunidade? Na Coluna 
IX, 19, a referência é claramente ao presente. 
86 É bastante óbvio o trabalho de expansão redacional de 1QS em relação a 4QSd, que traz seu paralelo. Por 
exemplo, ali estão ausentes partes como “os homens da Comunidade” ou “para tornar-se uma Comunidade de 
suprema santidade”, trechos que salientam a auto-compreensão da seita. Ao mesmo tempo, 1QS não traz “para a 
Comunidade” logo após a introdução “Ao existirem essas coisas em Israel”. É mais um exemplo que demonstra 
que, de modo geral, as mudanças havidas entre 4Q “d” e “e” em relação a 1QS são mais para enfatizar 
características já existentes. Mais para o fim de sua análise, Bockmuehl conclui: “…, with the obvious exception 

of the Zadokite emphasis, the effect of redactional  changes in 1QS is not so much to innovate as to reinforce and 

make more explicit certain tendencies of community doctrine and discipline that are already present in the 

earlier text forms.” (BOCKMUEHL, 2001, p. 411). Ao falar sobre disciplina, o autor refere-se ao evidente 
recrudescimento de algumas penalidades em 1QS em relação aos textos anteriores (v., p. ex., VII, 8 que aumenta 
de seis meses para um ano a penalidade imposta àqueles que remoem remorso contra seu próximo injustamente). 
E por isso mesmo, não é necessário concordar com a “obviedade” de que a liderança zadoquita é um novo 
aspecto na estrutura de Qumran.  Em minha opinião, sua explicitação faz parte do fenômeno acima descrito por 
Bockmuehl e nasceu da mesma necessidade em se estabelecer tais questões com maior clareza (por que seria 
uma exceção?). Broshi, aparentemente é um dos que não concordam com tal obviedade e afirma: “... it is not 

clear whether the ‘Sons of Zadoc the Priests’ assumed leadership in the initial stage. However, there is no 

question of the Zadokite nature of the sect during most, if not all, of its history.” (BROSHI, 2006, RQ 87, p. 464; 
porém, cf. A. Baumgarten, para quem a “democracia” qumrânica foi solapada pelo “golpe” zadoquita, que, 
segundo ele, talvez nem tenha sido tão bem sucedido como poderia se pensar caso 1QS não tivesse prevalecido 
como cópia oficial em Qumran; BAUMGARTEN, 1997, DSD IV, pp. 151-6). De qualquer modo, também nas 
cópias de 4QS, a liderança sacerdotal – se não zadoquita - já está lá (como vimos com a presença de IX, 7, que 
segue exatamente o trecho que vamos analisar aqui).   
87 Cf. IX, 26; X, 6 e Salmos de Salomão 15, 3. Os Salmos 69, 31s; 119, 108 e Os 14, 2 trazem um sentido 
semelhante (o Sl 107, 2 refere-se, provavelmente, ao sacrifício de comunhão oferecido como ação de graças e o 
Sl 116, 17-18 trata de oração e pagamento de votos, certamente através do sacrifício de comunhão votivo). 
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por Heger no que concerne a este tema. Heger, aos nossos olhos, comprova convincentemente 

que a oração, para os qumranitas, não substitui os sacrifícios. Primeiro, ele nota que, pelo que 

pode se depreender de 1QS, as orações não aconteciam no mesmo momento que o Tamid, 

mas eram recitadas uma pela manhã, antes do nascer do sol, e uma à noite88. Segundo o autor, 

isso teria a ver com a noção dualista qumrânica de luz e trevas89, que é discernida a partir da 

cosmogonia sacerdotal. Segundo D. Schwartz, grupos sacerdotais costumavam derivar leis a 

partir da natureza ou das narrativas da criação. O ponto de vista rabínico é um tanto diferente, 

extraindo leis do corpus legal da BH, utilizando-se da lógica e de exemplos para construir 

suposições90. Os rabinos viam a Lei como uma obrigação autoritativa, enquanto na visão 

sacerdotal, as Leis derivariam da natureza e daí a necessidade de serem observadas a fim de 

proteger e resguardar a criação como ela fora concebida por Deus91. Um exemplo do ponto de 

vista sacerdotal de Qumran é a lei de CD IV, 21 sobre a possibilidade da poligamia – 

permitida em Dt 21, 15 – e que Qumran parece proibir estritamente, derivando sua 

interpretação de Gn 1, 27, que narra como Deus criou homem e mulher, um casal, para viver 

juntos e procriar, seguindo os mandamentos de Deus92. Outro exemplo (entre outros que 

poderiam ser dados) é a questão dos festivais e tempos sagrados. Para os rabinos é um caso a 

se decidir e determinar, pois seriam a autoridade para fazê-lo. O esforço sacerdotal, em 

contraste, é observar a natureza e o cosmos para descobrir, através da astronomia, os tempos 

fixados desde a criação (CD, III, 14-15). Schwartz explica: “That is to say, festivals have their 

set times, according to the movement of the heavenly bodies which God ordained and fixed, 

and it is man’s job to discover and observe them, not to determine.” (SCHWARTZ, D, 1992, 

In: DIMANT et al, p. 235). E conclui: “…there is a symmetry between the respective natures 

of priests and rabbis themselves, on the one hand, and the natures of their respective attitudes 

toward the law, on the other. Priests (in Judaism) are created by God, or by nature, if you 

will, and seem typically to have ascribed great authority to God or nature in the legal 

                                                        
88 Cf. sobre os horários do Tamid no Cap. 1, pp. 59ss e 67. Josefo menciona a oração da manhã dos essênios, que 
acontecia antes do sol nascer (Guerra II, 128). Heger compara com a literatura rabínica que estabelece os 
horários das orações denominadas “Tamid” exatamente no momento que deviam ocorrer no Templo. 
89 Cf. 1QS X, 1-2. Porém, a noite não é vista como um tempo do domínio do mal. 
90 É perceptível a influência grega no sistema rabínico de pensamento. 
91 A questão seria: “É errado porque Deus assim o disse” (a perspectiva rabínica) ou “é errado ou mau e Deus 
nos adverte disso” (perspectiva sacerdotal; SCHWARTZ, D. 1992, In.: DIMANT, p. 231). 
92 Cf. Mc 10, 6 e Mt 19, 4-5. A narrativa de Noé também é outra evidência para o legislador de CD, uma vez que 
mostra como Deus criara uma única fêmea para um único macho, conforme se prova na entrada dos animais na 
arca. Schwartz comenta sobre o ponto de vista rabínico: “This is quite remarkable, because, on the one hand, the 

Torah takes for granted that a man may take two wives (Deut. 21, 15) and mentions several cases of it, and on 

the other hand, because for those used to rabbinic halakhah it is surprising to find anyone building a law out of 

a statement found in narratives concerning mankind’s prehistory. Why should law derive from physical 

anthropology or from what God told a Gentile to do at the time of the flood?” (SCHWARTZ, D., 1992, In: 
DIMANT et al, pp. 230-1).  
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process. Rabbis, in contrast, created themselves, and even prided themselves on the lack of 

importance of pedigree among them; it is noteworthy that their approach to law leaves God 

and nature on the sidelines, objects of debate but not participants in it.” (Op. Cit., pp. 239-

40). Com isso em mente, é mais fácil entender a seguinte afirmação de Heger, “It is this 

concern with the daily cosmological cycle, and not the replacement of the obligatory 

sacrifices, that explains the timing of the prayers in Qumran’s daily liturgy.” (HEGER, 2005, 

In: RQ 86, p. 222). 

Heger - mas não apenas ele - acredita que, em Qumran, é o comportamento “perfeito” 

que expia pelo pecado e a transgressão. Essa expiação faz a terra ser purificada e, assim, 

aceita. Portanto, não se está falando aqui de impurezas rituais. No entanto, aparentemente, não 

é “apenas” o comportamento do membro que conta nesse ato de expiação que não se dava por 

pessoas “desviadas”, mas antes para que a terra, limpa da culpa e do pecado, fosse habitável. 

Segundo o que podemos entender de 1QS VIII, 2-4, os membros da Comunidade estariam ali 

a fim de “implementar
93

 verdade e justiça e julgamento e amor misericordioso, conduta 

humilde, um para com seu próximo, a fim de preservar a fidelidade na terra
94

 com firme 

propósito e espírito quebrantado, a fim de pagar pela iniqüidade através daqueles que 

praticam a justiça e sofrem provação e caminhar com todos pela medida da verdade {.} e 

norma do tempo.”
95. Lado a lado com a “implantação” da verdade, justiça, amor, misericórdia 

e humildade para com o próximo, o “espírito quebrantado”, pronto a pagar através do 

sofrimento na “provação”, também é mencionado. Além de seu estilo de vida ascético96, o 

próprio afastamento da sociedade e do Templo, a perseguição dos inimigos e sua “pobreza”, 

suportados na inocência de seu proceder e de sua procura a Deus, provavelmente eram vistos 

como o exílio (ou a peregrinação no deserto) que antecedia a ação divina e a conquista. Seu 

arrependimento, conduta e aceitação do sofrimento levariam Deus, conforme prometido pelos 

profetas, a tirá-los de seu exílio, e não apenas restaurá-los na antiga dignidade social, mas 

                                                        
93 Seguindo García e Tigchelaar; o verbo é “לעשות”. Cf. Mq 6, 8. Porém, note-se a substituição de “para com teu 
Deus” do texto bíblico, por “para com seu próximo”, que se encaixa com a intenção do documento de fornecer 
regras comunais e sociais em um ideal de fraternidade necessárias para a boa coexistência entre seus membros.   
94 Cf. Isaías 26, 2-3. “Na terra” é adicionado ao texto bíblico sem um motivo aparente. 
95 Aqui se está falando dos 12 leigos mais três sacerdotes, o “micro Israel” que, na verdade, temos apenas 
suspeitas do que seria (cf. debate do tema no Cap. 3, pp. 196ss). Mesmo que seja uma liderança ou um núcleo 
(mesmo que antigo) da seita, é obviamente o modelo comportamental que deve ser almejado por todos da 
Comunidade.  
96 L. Lawrence, p. ex., aponta o ascetismo qumrânico, que vai desde regulamentos de onde não dormir até suas 
penalidades corretivas contra descontrole pessoal, como indicador de busca pela perfeição e fator de 
transformação escatológica: “The very fact that all spheres of an individual’s existence are controlled in 1QS 

serves as a reminder of their relational identity and eschatological role.” (LAWRENCE, 2005, p. 94-5; mas v. 
90ss). 
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glorificá-los diante do mundo e seus inimigos97. Mas, mesmo quando pecam, nos momentos 

que, segundo a Doutrina dos Dois Espíritos, Belial os faz errar, fazem-no, claro, 

inadvertidamente (1QS III, 21-25). Nas palavras de Shemesh: “While the Sons of Light may 

also sin at times, their sins are always unintentional, and they are therefore punished by 

temporary exile, i.e. exclusion, which atones for their misdeeds.” (SHEMESH, 2002, In: DSD 

IX, p. 56). Assim, pecados passíveis dos filhos da luz também são expiados pelo sofrimento, 

através do afastamento temporário, mas imediato. O retorno é marcado pelo arrependimento e 

a comprovação de que sua conduta foi corrigida. Como o próprio Deus agia com Israel na 

história da salvação, assim os líderes comunais tratavam seus membros. Já aqueles que 

erravam a ponto de serem expulsos, estavam marcados com o Karet, não apenas da 

Comunidade, mas também divino, evidência de que eram “filhos das trevas” (cf. Op. Cit, p. 

ex., pp. 51 e 61).             

Outro ponto é a tradução de “ ולרצון לארצ מבשר עולות ומחלבי זבח... לכפר ”, que optamos 

por “a fim de expiar... e pela aceitação da terra, mais que a carne dos holocaustos e mais que 

as gorduras do sacrifício”. O problema é, mais precisamente, qual o significado exato da 

preposição “מ” nesse contexto98. D. Schwartz aponta para a grande dificuldade em decidir 

apenas buscando auxílio no aspecto lingüístico, o que é praticamente impossível 

(SCHWARTZ, D., 1979, p. 143). Pode-se enumerar as possibilidades: primeiro, a preposição 

indicaria o meio pelo qual a expiação acontece e é a opção de Wernberg-Møller (by means of) 

e de Wise, Cook e Abegg (through); segundo, a preposição é negativa e esclarece que a 

expiação é alcançada “sem” os sacrifícios (D. Schwartz, Martínez, Vermès); e, terceiro, seria 

comparativa, a vida em perfeita obediência e em louvor a Deus teria um valor expiatório 

                                                        
97 Lv 26, assim como textos proféticos, anunciam o castigo do exílio, o arrependimento pelo sofrimento e a perda 
da terra e, daí, a regeneração e retorno (essas parecem ser as fontes de tal idéia e não, pelo menos 
especificamente, o Servo Sofredor de Isaías, que não é um tema desenvolvido em Qumran). Vimos isso também 
em Ezequiel que, em contraste, não acreditava mais em um arrependimento do povo. Qumran, tendo toda a 
Escritura em mãos e mais as literaturas ditas apócrifas, relaciona todas essas concepções. Superficialmente, 
podemos dizer que a idéia de arrependimento do povo foi combinada com a noção de Resto Santo, além da 
iniciativa divina ezequeliana que “reconstrói” o homem, este agora selecionado tendo por base a doutrina da 
eleição e não mais por ser aquele “passível” de transformação (Cap. 2, p. 138, N. 94 e p. 149). Bockmuehl ainda 
lembra outra fonte de tensão na química da doutrina “qumrânica”, ou seja, a junção dessas últimas duas 
concepções que poderíamos chamar de “doutrina da graça”, em que Deus elege e salva independentemente de 
méritos humanos, e o estrito apego à obediência “perfeita” à lei. O autor acredita mesmo em uma falta de 
coerência: “... the texts themselves manifest a number of fundamentally unresolved tensions. As it stands, 

salvation is on the one hand ‘legalistic’ both in its individualistic voluntarism and its closely regimented 

corporate life; and yet it is the gift of divine Grace alone...” (BOCKMUEHL, 2001, pp. 412-3). 
98 Em 4QSd Frag. 2 II, a preposição não aparece antes da segunda expressão comparativa “gorduras do 
sacrifício”. Ao mesmo tempo, há uma lacuna onde se encontrariam a preposição e o termo comparativo anterior, 
qual seja, “בשר” “a carne...”. Metso e García/Martínez supõem que a preposição que estaria no texto seria, de 
qualquer maneira, “מן”.    
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maior que os sacrifícios99. Estranhamente, Wernberg-Møller entende que o sentido “por meio 

de” seria uma prova de que os sacrifícios, para os qumranitas, foram totalmente 

espiritualizados (WERNBERG MØLLER, 1957, p. 133). No entanto, o mínimo que podemos 

dizer é que a expressão é bastante ambígua, pois pode também significar a necessidade desse 

meio de expiação. Para a maioria dos especialistas (Vermès, García/Tigchelaar, 

Charlesworth), a segunda opção seria a mais apropriada no contexto de Qumran. 

Lichtenberger argumenta que o protesto aqui é “sacerdotal” e não profético, um dos motivos 

para rejeitar a terceira opção. Ele cita Klinzing: “De acordo com a vontade de Deus, alguma 

coisa tinha que tomar o lugar do sacrifício sangrento. A aceitação de Deus seria ganha sem 

sacrifício.”
100 (LICHTENBERGER, 1980, p. 163). D. Schwartz analisa que, pelo paralelo que 

se segue, ou seja “a oferenda dos lábios, segundo o direito, como um odor agradável de 

justiça e perfeição de caminho, assim como uma oferta voluntária aceitável”, teríamos uma 

evidência de que, na frase anterior, haveria também um par de equivalentes. O autor explica 

sua posição: “...the passage is proclaiming that the sect was founded to atone for sins without 

sacrifice, in a time when there were none available, and that ‘at that time’ prayer and 

righteous living shall be considered as equivalents to sacrifice.” (SCHWARTZ, D. Op. Cit., 

p. 144; grifo do autor). Licht também entende como duas equivalências, e diz que a oração do 

membro de Qumran vale tanto quanto os sacrifícios de um justo, pois é aceita por Deus 

(compare “sacrifícios de justiça” em Dt 33, 19; LICHT, 1956, p. 189). 

A despeito de a argumentação ser convincente e lógica, e, portanto, não poder ser de 

modo algum descartada, acreditamos que também é possível defender a terceira hipótese. A 

hipótese é defendida, p. ex. por P. Heger e baseia-se exatamente na crítica profética de que a 

vida em perfeita obediência a Deus é, de certa forma, superior ao sacrifício. Na verdade, ela é 

pré-requisito para que estes sejam aceitos. Uma vida em conformidade com a lei de Deus, por 

                                                        
99 A despeito de não necessariamente concordarmos com Hegel de que “oferenda dos lábios” seja “estudo da 
Torá” e não oração (a última opção parece a mais natural e mais evidenciada nos textos bíblicos), o seguimos na 
sua argumentação de que a oração não substituiu os sacrifícios. Porém, nosso ponto aqui é que não restringimos 
a expiação à oração, mas a todo o texto que está antes e depois e que menciona uma vida de virtudes e de 
obediência às “normas” (vimos acima que, alhures, 1QS também menciona o sofrimento e a provação, 
submissão à vontade divina como meios válidos de expiação). Falk em seu estudo sobre as formas de oração e 
liturgia nos MMM, conclui: “... the whole liturgy cannot be considered a complete innovation. It seems to draw 

on themes (holiness, kingship, united praise with the angels) and form (doxology) used at the Temple, 

presumably to maintain continuity in an exile setting. Far from supplying evidence for a new type of liturgical 

prayer which could only develop as a replacement for the Temple cult, it suggests instead attempts to preserve 

elements of priestly liturgy.” (FALK, 1998, pp. 148-9). Mais adiante ainda afirma: “That is, even in the case of 

those works most likely to be connected with the Yahad, it is not the case of the creation of a new institution to 

replace the sacrifices, but the desire to adapt and preserve liturgical patterns already associated with the 

Temple Cult to a new setting.” (Op. Cit., p. 153).  
100 O original alemão segue: “Nach dem Willen Gottes musste jetzt an die Stelle der blutigen Opfer etwas 

anderes treten. Ohne Opfer sollte das göttliche Wohlgefallen erworben werden.” (KLINZING, 1971, p. 40-1). 
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outro lado, é sempre aceita pela divindade, quer seja no exílio, em casa ou em qualquer lugar, 

perto ou longe do Templo. Porém, a própria literatura sacerdotal dá demonstrações claras de 

sua prioridade. Mais uma vez, como exemplo, podemos citar Nadav e Avihu que, destarte 

serem filhos primogênitos do sumo sacerdote e estarem oferecendo o incenso apropriado para 

YHWH em Seu tabernáculo, não foram poupados por sua desobediência aos mandamentos de 

Deus concernentes ao culto. O pré-requisito era a submissão a Deus. O mesmo vale para os 

profetas que, em nosso ponto de vista, nunca se opuseram ao culto ou ao Templo em si, mas à 

forma imprópria com que o povo se apoiava na expiação sacrifical ou na presença divina no 

Templo, sem se arrepender verdadeiramente ou sem a intenção de se corrigir de sua má 

conduta101. Lichtenberger também descarta a “hipótese comparativa” por considerar que ela 

depreciaria o culto: “The Qumran community was not interested in devaluing the concept of 

sacrifice, but rather in effectively replacing it in the present time, a time devoid of legitimate 

sacrifice for them.” (LICHTENBERGER, Op. Cit.)102. É inegável que o estudioso estabelece 

seu ponto. Podemos, contudo, inverter a argumentação, qual seja, não seria o caso de Qumran 

empregar a óbvia linguagem poética e os termos sacrificais, não para invalidar o culto, mas 

antes para enobrecer ainda mais seus sacrifícios cotidianos de submissão à lei e à vontade de 

Deus, mesmo passando pelo exílio e pela perseguição?103 A terminologia sacrifical era a mais 

cara ao coração dos sacerdotes e, certamente, era a mais elevada conhecida pelos líderes da 

Comunidade que escreveram esse texto. O culto sacrifical, conduzido pelos sacerdotes como 

mediação da relação do homem com Deus, era considerado por eles um ato sublime. A 

perfeição, que consiste na obediência a Deus, iria, então, além do próprio sublime. Assim, 

                                                        
101 É um tema controverso e muitos especialistas acreditam que muitos profetas desejariam “espiritualizar” o 
culto. Porém, quando o profetismo advertia de que o necessário era “circuncidar o coração”, ninguém imaginaria 
que pretendiam extinguir a instituição da circuncisão. Quando Isaías e Amós criticam as festas e os sábados 
conforme eram conduzidos pelo povo ou pelas autoridades, nenhum especialista defenderia que eles pretendiam 
que as festas e o sábado fossem abolidos. Por que seria diferente com as críticas de má conduta com relação ao 
culto? Ademais, esse é apenas um dos muitos argumentos que podem ser levantados a favor desse ponto de vista 
sobre os profetas em sua relação ao culto.  
102 Heger dá a entender que é assim que ele pensa: “In my opinion, the term ‘from the flesh of burnt offerings’ 

has a comparative sense here, indicating that the flesh of offerings is inferior to the teaching of law.” (HEGER, 
2005, RQ 86, p. 230, Nota 60). Lembrando que não aceitamos que “oferendas de lábios” seja o equivalente ao 
ensino da lei. A lei ensina sobre os sacrifícios e essa seria a vontade divina sobre o culto. Aliás, como bem 
proceder no culto é o que o sacerdote devia ensinar ao povo.   
103 Bissoli argumenta semelhantemente com relação a Fílon, que se utiliza de linguagem filosófica ao tratar do 
Templo, parecendo implicar numa espiritualização radical das realidades e atividades do santuário: “Ma 

dobbiamo constatare che in questo caso lo schema platônico è usato in modo contrario al suo significato 

filosófico, che lo stesso Filone adopera in altre occasioni. Esso non serve a svalutare la materialità Del tempio 

di fronte al suo modello spirituale, ma ad esaltarne la nobiltà, perché è perfetamente corrispondente ad esso e la 

sua costruzione è stata confidata a Mosè...” (BISSOLI, 1994, p. 74). Bissoli defende que tanto em Qumran, 
como na literatura rabínica ou da diáspora, a idéia da correspondência entre Templo celeste e terrestre era pedra 
angular de sua crença da escolha divina de Jerusalém e de sua morada no Templo. Ele cita, p.ex., J Ber IV, 5, 
que identifica o lugar do Santo dos Santos no céu como localizando-se exatamente acima do Santo dos Santos 
em Jerusalém (cf. p. 166-7; e sobre Qumran, v. pp. 53 e 55).  
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poderíamos entender que esse trecho de 1QS faz parte de um pensamento judaico mais 

comum, que viria desde a Torá, inclusive no pensamento sacerdotal de P e H, perpassando 

todos os profetas, de que a obediência aos mandamentos éticos era obrigação de santidade a 

todo israelita a fim de que YHWH permanecesse habitando na terra e o culto do povo fosse 

aceito104. Apesar de ficar claro que não é necessário ver nessa passagem uma crítica a um 

culto “impuro”105, Falk tem razão ao dizer: “Criticism of improper sacrificial procedure and 

exertion of the priority of prayer and justice over impure sacrifice do not necessarily denote 

the rejection of all participation in the Temple cult, as is clear from a comparison of Sir 34: 

21-4 and 35: 1-9.” (FALK, 1998, p. 240). Em outros pontos, em todo MMM, vemos a crítica 

à forma como o culto estava sendo levado no Templo (cf., p. ex., o conteúdo da Carta 

Haláquica), mas não aqui. Todavia, é também claro que essa prioridade da “oração e justiça” 

não levava à rejeição do culto106.  Nesse sentido, Licht chama a atenção para o fato de que o 

texto está todo no tempo presente, lembrando que, para o futuro, o culto, conforme as normas 

de pureza da liderança sacerdotal da Comunidade, seria re-implantado (LICHT, 1956, p. 189). 

Ou seja, enquanto especialistas poderiam dizer que, em linguagem poética ou não, ou 

havendo um elogio à esfera ritual ou não, o texto estaria afirmando que o culto sacrifical seria 

prescindível para Qumran, podemos, por outro lado, argumentar que a esperança por um 

futuro em que a obediência perfeita e o culto sublime ao Deus inefável caminhariam juntos 

não permitia que chegassem ou admitissem tal conclusão. Outro detalhe importante a se notar 

é que em nenhum momento é utilizada a terminologia de sacrifícios de Kaparah, seja o 

sacrifício de purificação, seja o de reparação. A expiação através da obediência é comparada à 

Minḥah e à ‘Olah, que, como vimos no Cap. 1107, expiam pelas culpas morais, o que significa 

                                                        
104 Inclusive Ezequiel, para quem Deus destrói Seu próprio Templo com o objetivo de reconstituir, após o exílio, 
um povo que, transformado moralmente – e mais puro ritualmente - , pudesse render-Lhe um culto adequado (v. 
Cap. 2). No NT, ao menos com relação aos Evangelhos de Mateus e Lucas, temos Jesus discursando nesse 
mesmo viés crítico e não desabonando o culto do Templo: “Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pagais o 

dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a 

misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante.” 
(Mt 23, 23 – B.Av.; cf. Lc 11, 42). Que a comunidade judaico-cristã da Igreja Primitiva freqüentava o Templo é 
bastante evidente nos Atos dos Apóstolos; e mesmo o próprio Paulo, quando estava em Jerusalém (cf. um estudo 
de B. Koet que procura demonstrar que Paulo teria feito um voto de nazireu após sua conversão; KOET, 1996, 
pp. 128-142).   
105 Não há qualquer referência à impureza em todo o trecho, mas apenas à linguagem cúltico-sacerdotal, em 
nossa opinião, utilizada positivamente. 
106 Em CD lemos, p. ex.: “Que nenhum homem ofereça no altar no sábado a não ser a ‘Olah do sábado porque 

assim está escrito, ‘exceto vossos sacrifícios do sábado’ (Lv 23, 38). Vacat. Que nenhum homem envie ao altar 

a ‘Olah, a Minhah, o incenso ou a madeira pela mão de um homem impuro com uma dessas impurezas, 

permitindo-lhe contaminar o altar; pois está escrito: ‘O sacrifício dos ímpios é uma abominação, mas a oração 

dos justos é como uma Minhah aceitável’ (Pr 15, 8).”. É melhor não ofertar ou fazer culto se não se está puro, 
em qualquer sentido, moralmente ou ritualmente (cf. também CD VI, 11-21).   
107 Cf. Cap. 1, N. 193 e o uso de “ניחוח” “odor agradável”, que é evitado ao referir-se a sacrifícios de Kaparah. 
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que Qumran trata aqui de transgressões morais e não de ritos de purificação, estando em 

conformidade com a distinção que temos enfatizado até agora. 

Em 1QSa, por sua vez, vemos o resultado dessa expiação já na era messiânica: “E esta 

é a regra para toda a congregação de Israel
108

 nos últimos dias
109

 quando se juntar[ão em 

unidade para and]ar segundo a lei dos filhos de Zadoc
110

, os sacerdotes, e os membros de sua 

aliança que sa[íram do cam]inho do povo
111

. Esses são os homens de seu conselho que 

guardaram sua aliança
112

 no meio da impiedade a fim de expi[ar pela ter]ra.” (1QSa I, 1-3). 

Schiffman, ao comentar essa passagem de 1QSa, observa que a fidelidade da Comunidade 

gerou expiação a favor da terra, que, caso contrário seria totalmente destruída devido aos 

pecados do povo (SCHIFFMAN, 1989, In: The Eschatological, p. 12-3). Agora temos apenas 

Israel, e não mais comunidades no exílio, e a terra sendo usufruída por aqueles que andam 

conforme Deus, ou seja, “segundo a lei dos filhos de Zadoc, os sacerdotes, e os membros de 

sua aliança...” (grifo meu). A despeito de não existir mais exatamente uma comunidade, é a 

comunidade do presente do autor de 1QSa que serve de modelo para o futuro. Ela parece ser 

uma mescla do modo de vida que vemos em CD, que reflete uma vida social mais “comum”, 

com famílias e crianças, e a estrutura hierárquica mais rígida e uma liderança mais definida 

como temos em 1QS. Enquanto é confirmada a proeminência sacerdotal, a posição levita está 

mais esclarecida do que em 1QS, e, o que não é necessariamente uma surpresa, é bastante 

semelhante ao que se sabe dos levitas no período tardio do Segundo Templo113. O Conselho 

da Comunidade, no entanto, permanece o órgão governamental máximo. Os levitas aparecem 

nesse mesmo contexto, relacionados aos centros de poder da nova sociedade: “Esses são os 

homens chamados ao conselho da Comunidade, da idade de Vacat. todos os sá[bios] da 

congregação e os entendidos e os instruídos
114

 de caminho perfeito e os homens de 

habilidade junto com [os comandantes das tri]bos e todos os seus juízes e seus oficiais e os 

comandantes dos milhares e comandantes das [centenas] e das cinqüentenas e das dezenas, e 

os levitas, dent[ro da divi]são de seu serviço
115

. Esses são os homens cujos nomes são dos 

                                                        
108 Cf. Ex 12, 3; 1Rs 8, 5; 1QM II, 5; IV 15; Hod II, 22; VI, 5; 1QpHab X, 10; 1QS V, 1-2 (“congregação santa” 
com o sentido de “Conselho da Comunidade”, v. 1QS V, 20).  
109 V. 1QpHab II, 5-6; CD IV, 4; VI, 10-11 (período após a intervenção divina).  
110 V. 1QS V, 2.21, etc. (v. CD VII, 7). 
111 V. 4QFlorilegium I, 14-16. CD VIII, 16 e Sl 1, 1; Is 8, 11 (na versão da LXX). 
112 V. CD XX, 17; 1QS V, 2 etc. 
113 Cf. Schwartz, 1992, Studies, pp. 92ss. 
114 Cf. Dt 1, 13. 
115 Licht acredita que a menção a “todos os levitas” aqui serve para enfatizar que não apenas aqueles que são 
oficiais, como colocado anteriormente, teriam direito à participação no Conselho, mas os levitas fariam parte 
inconteste (LICHT, 1956, p. 263). A terminologia, segundo Schiffman, segue Crônicas (1Cr 23, 6; 24, 1; 26, 
1.12.19; 2Cr 8, 14; 31, 2; 35, 4.10; SCHIFFMAN, Op. Cit.p. 35). 
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chamados do tempo determinado, designados para o conselho da Comunidade em Israel 

diante dos filhos de Zadoc, os sacerdotes.” (1QSa I, 27-II, 3). Os sacerdotes “filhos de 

Zadoc” são aqueles a quem todo o conselho deve-se pôr perante, talvez em sinal de 

obediência e submissão116. As tarefas levíticas, no entanto, aparecem mais claramente em 

1QSa I, 22-25: “E os filhos de Levi cada um se estabelecerá em sua posição sob a autoridade 

dos filhos de Aarão, a fim de fazer entrar e sair
117

 a todos da congregação, cada homem em 

sua categoria
118

 sob direção dos cabeças dos [c]lãs da congregação, como oficiais
119

, como 

juízes e como oficiais
120

 de acordo com o número de todos os seus exércitos
121

, sob a 

autoridade dos filhos de Zadoc, os sacerdotes, [e de todos] os cabeças dos clãs da 

congregação
122

.”. Note-se que os “filhos de Aarão” estão lado a lado com os “filhos de 

Zadoc” e, talvez, sejam realmente intercambiáveis, como supomos no capítulo anterior123. Daí 

podemos inferir o quanto, para Qumran, o período messiânico é uma projeção do mundo real 

e da vida social como conheciam. Aliás, estava longe do ideal de um mundo perfeito e 

“espiritual”, “desmaterializado”, havendo ainda lugar para impureza, para a doença, para a 

limitação física, para o crime e para o erro (necessidade de juízes) etc.  

Em um trecho do Tratado dos Dois Espíritos em 1QS, temos ainda “E à visita a todos 

aqueles que caminham nela (i.e., na verdade) serão curados, terão paz abundante com longos 

                                                        
116 Schiffman faz notar a diferença expressa entre os sábios, entendidos e instruídos e aqueles que têm função 
como oficiais ou funcionários legislativos ou militares. Na opinião do estudioso, os primeiros poderiam ter sido 
designados, p.ex., como professores. Lembremos que tudo isso parece significar que esse conselho é formado 
por ex-membros da seita, pois os demais, no início do documento, são definidos como pessoas a serem 
instruídas: “Quando eles vierem, serão congregados todos aqueles que chegam, da criança pequena até as 

mulheres, e lerão aos seus ouvidos [to]das as leis da aliança e os instruirão em todos os seus preceitos, de modo 

que não mais errem por inadvertência.” (1QSa I, 3-4; SCHIFFMAN, Op. Cit., p. 34). Esses provavelmente são 
aqueles que eram “passíveis” de serem salvos e nunca entraram na Comunidade por terem sido enganados pelos 
líderes inescrupulosos aos quais a Comunidade criticava. Por isso, seu erro era considerado uma inadvertência e 
passível de ser perdoado, permitindo que se tomassem parte da sociedade do futuro Israel. Lembremos que 
também os homens com problemas físicos ou em estado de impureza ritual não podiam participar do conselho 
messiânico (1QSa II, 4ss e Cap. 3, p. 183, N. 70). 
117 V. expressão em Nm 27, 17 (LICHT, 1956, p. 260). No sentido de liderar. 
118 Os levitas, aparentemente, teriam obrigação com relação à organização dos soldados, fazendo-os ir à guerra 
conforme sua categoria na ordem da congregação (Op. Cit., p. 260). Schiffman conclui que os levitas teriam 
exatamente essa mesma função, mas não com relação ao exército e sim nas reuniões da assembléia. Ele enfatiza 
que não se deve ver nessa colocação que haveria um monopólio levita com relação a tais encargos 
(SCHIFFMAN, Op. Cit., p. 29). 
119 O termo é “שרים”, que pode ser traduzido, conforme a pontuação que se lhe propõe, por qualquer um desses 
significados: cantores, comandantes ou oficiais. No entanto, não há qualquer menção a funções cultuais nesse 
documento, fazendo, a meu ver, a sugestão de Licht por “cantores” ser a menos provável. 
120 Cf. 1Cr 23, 4; 15, 16; 2Cr 32, 13; 35, 9 (Op. Cit., p. 260). 
121 Dos filhos de Israel. 
122 Enfatiza-se mais uma vez que, aqui, também com relação aos levitas, a congregação é regida por um órgão 
superior, liderado primeiramente pelos sacerdotes e também pelos representantes das tribos. 
123 Ou será que os “filhos de Aarão” teriam a tarefa de dirigir os levitas e os “filhos de Zadoc” estariam à frente 
do Conselho e, portanto, em uma posição superior? No entanto, não parece o mais provável ao se verificar que 
em 1QSa II, 13 os “filhos de Aarão” são os únicos mencionados a entrarem, seguindo o Messias sacerdote, na 
sala do banquete messiânico. Cf. “filhos de Aarão” também em 1QSa I, 16.   
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dias, frutuosa descendência com bênçãos perpétuas, alegria infinita na vida eterna e uma 

coroa de glória com uma veste majestosa na luz eterna.” (1QS IV, 6-8). Licht considera que 

essas são recompensas “concretas” que os membros da Comunidade esperavam, e não 

figurativas como outros especialistas pensam124, além, é claro, da glória vindoura. A teoria 

defendida por Licht sobre a expectativa antes de tudo por bênçãos palpáveis é confirmada 

com o que vimos acima em CD I, 7-8: “... visitou-os, e fez crescer de Israel e de Aarão uma 

raiz de plantação, a fim de herdar a sua terra e engordar com as coisas boas do solo”, sendo 

que, ao unirmos as duas passagens, temos as promessas a Abraão de terra e descendência 

cumprindo-se através da Comunidade no glorioso futuro já de antemão estabelecido por 

Deus125. 

Vimos acima que, na Regra da Guerra, é bastante visível o desejo de voltar a 

Jerusalém/Sião126. Em outros documentos, como os Pesharim, a promessa da terra será 

cumprida para aqueles que passarem por esse tempo de provações: “Sua interpretação disto é 

sobre a congregação dos pobres que aceitarão o tempo determinado de aflição e serão salvos 

de todas as armadilhas de Belial e depois se deleitarão [em] todo [...]y da terra e fartar-se-

ão com todo t[...] carne” (4QpPsa Frags. 1-10 Col II, , 9-12) e, mais adiante, lemos: “os 

penitentes do deserto, que viverão mil gerações a sal[v]o, para eles toda a herança e sua 

descendência para sempre.” (Op. Cit., Col III, 1-2). Seguindo o mesmo documento, temos 

uma promessa escatológica concernente ao “alto monte de Israel”, certamente o monte 

“santo” onde se estabelecia o Templo: “Sua interpretação disso é sobre a congregação dos 

pobres p[ois Del]s é a herança de todos os grand[es.] Eles herdarão o alto monte de Israel e 

                                                        
124 P. ex., WERNBERG-MØLLER, 1957, p. 79. Cf. Is 49, 20; 53, 10; Henoc 10, 17.  
125 Lembrando que o Tratado dos Dois Espíritos expõe a mais explícita apresentação da doutrina da 
predestinação elaborada dentro do Judaísmo. 
126 Gärtner, em sua ânsia por provar que a Comunidade é a concretização do Novo Templo prometido, faz da 
Comunidade a “incorporação” espiritual de toda Jerusalém, não apenas do santuário. “Sião”, p. ex., é utilizado 
em um “senso geral” como sendo “o verdadeiro Israel” (GÄRTNER, 1965, p. 91). Aliás, já vimos que a 
expressão “verdadeiro Israel” é bastante problemática, jamais aplicada pela Comunidade a si mesma. Jerusalém, 
por sua vez, teria sido temporariamente substituída pela Comunidade: “The Community... is the true Jerusalem, 

the interim replacement for the holy city, at present the spiritual focus of Israel.” (Op. Cit., p. 24). Enquanto o 
autor acredita que Jerusalém seria restaurada e “devolvida” à seita, aparentemente não percebe o mesmo com 
relação ao Templo e seu culto, que teriam sido definitivamente suprimidos e superados por algo melhor: “The 

temple in Jerusalem has been superseded; its cultus is unclean and the expression of untruth.” (Op. Cit., p. 30). 
McKelvey segue de perto: “Although it is not explicitly stated, one may, on the basis of the use of Is 28, 16 at 

1QS 8.7ff., take the ‘foundation of truth’ as a parallel to ‘house of truth’, and understand the writer to mean the 

founding of a new and better temple.” (McKELVEY, 1969, p. 47). Ele continua explicando que a Comunidade 
denomina-se “casa” ou “fundação” verdadeira em oposição à falsa, em Jerusalém. Contudo, em primeiro lugar, o 
autor mesmo diz que nada do que lê no texto é explícito, e, em nossa concepção, suas conclusões são mesmo 
duvidosas. Segundo, podemos entender a expressão “בית האמת” também como “casa”, lugar onde se encontra a 
verdade, a interpretação correta concernente à religião, à lei e ao Templo. 
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em seu monte santo deleitar-se-ão.”
127 (Op. Cit., 10-11). Assim, após o tempo da dominação 

de Belial, aqueles que não sucumbiram a seu poder seriam reinstalados na terra, na posição 

“dos grandes”, e no monte santo de YHWH, onde podem deliciar-se da comunhão divina 

através do culto. Na Carta Haláquica (MMT), embora não veicule uma visão escatológica, o 

lugar único de Jerusalém é enfatizado, e especificamente por ter sido escolhida por Deus 

como local de Sua morada: “E nós pensamos que o Templo [é o local da Habitação da Tenda 

do Encontro e J]erusalém é o acampamento, e fo[ra] do acampamento [é fora de Jerusalém], 

é o acampamento de suas cidad[es]. Fora do acam[pamento...]’r ?[...] são removidas as 

cinzas [do] altar e devem que[imar ali o sacrifício de purificação, porque Jerusalém] é o 

lugar que, de todas as tri[bos de Israel...]” (4Q394 - MMT(a) Frags. 3-7 Col II, 16-19)128. 

Em outro trecho, completando a mesma idéia com que nos deparamos acima: “Pois 

Jerusalém é o acampamento santo, é o lugar ao qual escolheu de todas as tribos de [Israel, 

uma vez que] Jerusalém é a cabeça dos aca[mpamentos de Israel.” (MMT(a) Frag. 8 Col 

IV)129. Através da linguagem de P sobre a caminhada no deserto, principalmente de Nm,  os 

autores da “carta”130 fazem uma analogia do tabernáculo e o acampamento com o Templo e a 

Jerusalém contemporâneos. Assim, estabelecem o Templo no centro do mapa espiritual por 

eles traçado, que também tem Jerusalém, ou o “acampamento”, no centro do restante de “suas 

cidades”. Somando-se as halakhot relacionadas ao Templo e ao sistema de pureza que se 

estendem por quase todo o MMT, a imagem transmitida deixa poucas dúvidas sobre a 

importância de Jerusalém e, principalmente, de Jerusalém como a cidade do santuário131. 

O MMT parece configurar-se como um documento anterior ao rompimento da 

Comunidade com o Templo e anterior às críticas ferozes contra os seus sacerdotes em 

Jerusalém. Se realmente trata-se de uma carta, ela foi escrita na esperança de mudar o 

pensamento e a atitude dos líderes do Templo para que aceitassem sua visão sobre puro e 

                                                        
127 Vale notar que os versículos 21-22 do Salmo 37, em que se baseia o pesher, não mencionam Jerusalém ou o 
monte santo, mas unicamente a terra, cujo herdeiro é aquele que é abençoado por Deus. 
128 = 4Q395; 4Q397 3 – de onde extraímos os complementos em azul; 4QMMT B 17 – 20; 26 -32. Cf. também 
4QDibre HaMe’orot (4Q504) 1-2 IV 2-4; 8-13. 
129 =4Q396 II – III; 4Q397 6 – 13 – em azul; 4QMMT B 51 – 66. 
130 Existe uma polêmica fundamental sobre a natureza do documento: seria realmente uma carta, endereçada 
pelos líderes do movimento que logo após romperia com o Templo aos que agora conduziam suas atividades 
rituais, provavelmente os novos “empossados” hasmoneus? Fraade é um dos especialistas que rejeita tal teoria. 
Ele defende que o documento foi originalmente pensado como uma forma de instruir os novos candidatos, mas 
sua argumentação não parece convincente. Cf. sobre o tema em FRAADE, 2000, RQ 76, pp. 507-26 e em 
HØGEHAVEN, DSD X, pp. 187-204, a argumentação, em minha opinião persuasiva, de que o MMT é 
realmente uma epístola.    
131 Gärtner comenta sobre essa relação entre Templo e cidade santa: “Yahweh himself dwelt there: there were his 

kabod and šem; hence Jerusalem could be called the holy city and Israel the holy people.” (GÄRTNER, 1965, p. 
1). Voltaremos ao tema de Jerusalém como cidade do santuário quando tratarmos do Rolo do Templo (cf. Cap. 6, 
pp. 302ss).  
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impuro. Tendo fracassado em seu intento, separaram-se definitivamente destes. Daí por 

diante, iniciaram-se as críticas, mas principalmente as denúncias contra a profanação e 

contaminação moral e ritual do Templo por aqueles que deviam salvaguardá-lo. Ao contrário, 

como coloca Davies ao analisar CD: “We may therefore suggest that this community 

regarded itself, rather than the Temple priesthood, as the proper guardian of cultic matters, 

and no doubt considered the priesthood to be in error.” (DAVIES, 1983, p. 130; o mesmo 

parece valer para todos os MMM, inclusive MMT que traria a primeira polêmica entre os dois 

grupos; cf. a preocupação da Comunidade com a santidade do Templo IV, 14-19; V, 7; VI 11-

18). Posteriormente, Davies, aparentemente em contradição com a sua definição da 

Comunidade de CD como “guardiã” do culto, repetidamente afirma que o Templo não lhes 

era importante (cf. p. ex., p.140). Na mesma p. 130, ele diz: “In a certain sense, of course, the 

community has ‘rejected the Temple just as it has the rest of the post-exilic Jewish nation. 

Nevertheless, it is an inescapable fact that the laws in CD imply the continued use of the 

Temple by the community.”. Um primeiro ponto, não tão central para nossa questão, é a 

afirmação de que a sociedade judaica do período, de um modo geral, havia rejeitado o 

Templo, o que não pode ser verificado através da maioria do material que chegou até nós 

provindo do Segundo Templo, inclusive do material rabínico. D. Schwartz, baseado em um 

estudo com documentos da diáspora, chama a atenção para o fato de que, no período tardio do 

Segundo Templo, a referência de alguns judeus de fora da “terra santa” não seria mais o 

Templo, mas a polis Jerusalém (cf. SCHWARTZ, D., 1996, pp. 114-127). É claro que é 

impossível ter uma idéia da proporção dos judeus que realmente pensavam assim na diáspora 

ou mesmo a proporção entre judeus mais helenizados e os tradicionalistas. De qualquer modo, 

nosso estudo sobre os MMM não apontam para tal conclusão, assim como tampouco o faria 

um estudo sobre a literatura rabínica, calcada basicamente na Torá132.   

Outra questão, mais premente para nosso tema, porém, é a possibilidade de que a 

Comunidade de CD ainda participaria do culto no Templo133. No caso de aceitarmos que a 

Comunidade de CD é idêntica ao grupo essênio134, temos o testemunho de Josefo que 

confirma tal proposição: “They send votive offerings to the temple, but perform their 

sacrifices employing a different ritual of purification. For this reason they are barred from 

                                                        
132 Cf., p. ex., os tratados Yoma e Tamid, entre outros documentos. Os Evangelhos provam (independentemente 
de uma ruptura posterior do cristianismo com o Judaísmo e as leis de pureza) que pessoas simples e 
provavelmente até alguns bastante pobres, como galileus de Nazaré, esforçavam-se ao máximo para participar 
das festas de peregrinação, a despeito de seguirem suas vidas tão fora da área de influência do centro religioso 
(cf., entre tantos exemplos, Lc 1, 22ss e Jo 7, 11). 
133 Cf. alguns dos trechos que parecem sugeri-lo: VI, 20; XVI, 13-14; IX, 14; XI, 17-21; XII, 1-2. 
134 Teoria que Davies defende, mas não com relação ao grupo que escreveu 1QS ou os Pesharim. 
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those precincts of the temple that are frequented by all the people and perform their sacrifices 

by themselves. Otherwise, they are of the highest character, devoting themselves solely to 

agricultural labour.”
135. Baumgarten faz notar alguns aspectos, principalmente a partir de sua 

análise do grego utilizado por Josefo: 1) o termo grego utilizado por Josefo quereria dizer que 

os essênios eram proibidos de entrar no átrio para israelitas puros devido ao fato de as 

autoridades do Templo entenderem que, seguindo suas próprias interpretações sobre 

processos de purificação, eles permaneciam em estado de impureza136; 2) Josefo parece ser 

crítico aos essênios nesse ponto, mas enfatiza, posteriormente que “otherwise, they are of the 

highest character” (cf. BAUMGARTEN, A., 1994, JJS XLV, pp. 169-173). Baumgarten, 

então, pergunta-se a qual forma de “ritual de purificação” Josefo estaria se referindo, partindo 

do pressuposto de que os essênios não sacrificavam fora do Templo pelo simples fato de que 

rejeitavam a idéia de que pudesse existir um altar a YHWH que não fosse o central, em 

Jerusalém. A resposta, para o autor, é a mesma a que chegamos logo acima: os essênios 

purificavam-se através do sacrifício de purificação da vaca vermelha e do preparo das “águas 

purificadoras”, “מי נידה” (Op. Cit., pp. 177ss), não preparada, então, pelo pessoal do santuário 

central137. Porém, lhes era permitido enviar “anathēmata”, que, segundo Baumgarten, poderia 

tratar-se da taxa de ½ shekel ou de ofertas votivas voluntárias138. O autor explica: “If 

anathēmata in our passage indicates payment of the Temple tax the recognition of the 

                                                        
135 Ant. 18.1.5 § 19; trad. BAUMGARTEN, A., 1994, JJS XLV, p. 170. Fílon pareceria não trazer uma 
informação concordante. Klinzing (KLINZING, 1971, p. 48, citado por LICHTENBERGER, 1980, p. 161) dá 
prioridade ao relato de Fílon, a meu ver, gratuitamente. Seu pressuposto parece ser sua teoria de que as 
comunidades de CD e Qumran romperam definitivamente com o Templo. O relato de Josefo, que oferece seu 
próprio julgamento com relação à questão, não parece ter sido simplesmente derivado de alguma outra fonte. 
Não se deve esquecer que Josefo devia freqüentar regularmente o Templo, fora um habitante de Jerusalém e era 
sacerdote (assim, essa informação independe do conhecimento ou não de Josefo da intimidade da Comunidade). 
No entanto, Baumgarten faz notar que Fílon talvez simplesmente não estivesse dizendo que os essênios eram 
opositores do Templo: “Philo’s comments, that the Essenes ‘have shown themselves especially devout in the 

service of God, not by offering sacrifices of animals, but by resolving to sanctify their minds (Quod Omnis 

Probus 75)’, are not relevant to our discussion... If, as I will argue below, the Essenes offered their own Red 

Heifers, for which they were excluded from the Temple, but did not maintain a full sacrificial cult of their own 

elsewhere, this would cohere well with Philo’s comments.” (BAUMGARTEN, Op. Cit., p. 169).    
136 Vale enfatizar que esse mal-estar entre sacerdotes do Templo e essênios é, certamente, de mão dupla. A 
recusa de ofertar sacrifícios em um altar “contaminado” devia acontecer também por parte dos essênios (CD VI, 
11-14). Além do que, o envio de votos não tinha relação com o altar.  
137 A argumentação de Baumgarten segue caminho diferente da de Bowman e mesmo se opõe à dele em certos 
pontos (cf. principalmente Op. Cit., p. 177 Nota 35). A proibição imposta aos essênios pelas autoridades do 
Templo teria sido baseada na forma não oficial (e talvez diferente, seguindo sua própria halakhah) de preparar as 
águas. E, em segundo lugar, do ponto de vista dos sacerdotes do Templo, os sacrifícios de Kaparah não estavam 
sendo realizados. Afinal, as “águas purificadoras”, na Torá, eram eficazes especificamente para o caso de 
impureza de contato com o morto. É possível que os essênios, considerando que essa era a forma mais potente de 
impureza, racionavam que, se as águas purificadoras podiam limpá-la, quanto mais aos demais tipos de 
impureza.  
138 Tais dons podiam ser ofertados mesmo por gentios (Op. Cit., 174; cf., porém, em Schwartz, D., 1992, 
Studies..., pp. 102-16 e Schmidt, F. 1998, pp. 85-98, o problema com relação à oferta e sacrifício de estrangeiros 
no Templo de Jerusalém).     
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legitimacy of the Temple was explicit. If ... are voluntary gifts an interesting question arises: 

how did the Essenes, who had renounced private property (J.W. 2.8. 3§122; Ant. 18.1.5§20), 

have the means to send these gifts to the Temple? Did they do this as individuals or as a 

group?
139

 If the latter, the implicit acknowledgement of the Temple would be even more 

marked. The Essenes therefore recognized the legitimacy of the Temple in a partial manner, 

at the very least, by sending anathēmata there. Consistent with this conclusion are the sources 

which portray the Essenes as regularly present in the Temple vicinity.”
140 (Op. Cit., p. 175). 

Contudo, mesmo que votos fossem enviados por indivíduos (se entendermos que em CD 

pressupõem-se bens privados), essa doação certamente não poderia ser enviada sem a 

aprovação dos líderes da Comunidade141. Mas para deixar a situação ainda mais obscura, 

deve-se notar que alguns dos trechos de CD, citados logo acima, sugerem a participação no 

culto sacrifical (IX, 14; XI, 17-21)142. As explicações mais plausíveis, a nosso ver, seriam 

que, fazendo parte da seção legal do documento, essas leis teriam sido elaboradas antes do 

rompimento ou, ainda, seriam produção sectária para o futuro quando restaurariam o Templo. 

Ou, talvez, até seriam halakhot de um círculo sacerdotal anterior ao movimento essênio. J. 

Baumgarten comenta: “It is true that the Qumran sect was led by its separatist orientation to 

                                                        
139 É estranho que Josefo pareça descrever mais a estrutura comunal de CD, mas, com relação ao cotidiano, 
pareça estar mais próximo do que temos em 1QS. A questão dos bens é uma que se aproxima mais da 
informação que é dada por 1QS do que por CD, em que propriedades privadas são mantidas e apenas dois dias 
de salário eram entregues nas mãos do Mevaqqer e dos juízes. Pode haver a possibilidade de que, a despeito de 
manter-se a propriedade privada em CD, em última instância os bens eram comunais e poderiam ser requisitados 
em emergência. Mas é apenas mais uma conjectura. 
140 Cf. em Ant. 13.11.2§311; Guerra 1.3.5§78 e Guerra 2.20.3§562-7, que constituem relatos de essênios 
presentes no complexo do santuário (sem especificar, no entanto, onde estariam exatamente; no átrio dos gentios 
talvez?). Sobre a menção ao portão dos essênios em Jerusalém, v. Guerra 5.4.2§145.  
141 Já vimos acima que era necessária a aprovação dos líderes para qualquer decisão, exceto a ajuda aos pobres 
(cf. toda a argumentação do autor em Op. Cit., 169-183). 
142 CD também deixa entrever um culto em um local que denominavam a “Casa da Prostração”: “E qualquer um 

que entrar na Casa da Prostração, não entrará impuro requerendo lavar-se; e quando soar as trombetas da 

assembléia irá, antes ou depois, e não interromperá o serviço todo” (CD XI, 21-23; 1QS não faz qualquer 
menção a esse local). Enquanto seria válido pensar que se trataria do próprio Templo, não é essa a opinião de 
Steudel e outros especialistas. Steudel acredita que o culto na Casa da Prostração (que ela pensa serem muitas) 
teria dado autonomia aos essênios com relação ao Templo, substituindo completamente o culto impuro que lá 
ocorria (STEUDEL, In: RQ 61, pp. 49-66). Porém, a despeito de ser uma hipótese a se considerar, é apenas uma 
conjectura diante da pouca evidência textual que temos a respeito desse local. Mas se tudo o que foi colocado até 
agora concerne a CD, qual seria o caso com relação a Qumran? P. ex., não há menção a qualquer Casa da 
Prostração ali. Em 1QS também não vemos indícios de um local específico para cultos. Mesmo que tenham 
realmente tomado uma posição radical (de deixar de enviar “anathēmata” ao Templo, o que não poderíamos ter 
cem por cento de certeza) de não ter mais vínculos com o Templo maculado, eles guardaram e copiaram CD 
durante todo seu tempo de existência, tendo tido, nesse tempo, a chance de omitir passagens que tratavam do 
Templo (o mesmo vale para o testemunho de Josefo que data do I século d.C.). Se aceitarmos que a Comunidade 
de 1QS tinha um elo essencial com a Comunidade de CD, obviamente aceitaram que seus membros tivessem um 
contato maior com o Templo, assim como o mantinham com a sociedade em geral. Não esqueçamos que o 
Pesher Habacuc, que chama o Templo de Jerusalém de “Templo de Deus”, é certamente produção da 
Comunidade de 1QS. Depois de toda essa reflexão sobre o tema, talvez só possamos admitir que possivelmente 
tenhamos uma visão errada da natureza do rompimento de Qumran (ou da Comunidade de CD) com o Templo.  
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stress the value of substitute sacrifices, but it never abandoned the belief in the sanctity of 

Jerusalem and the centrality of the Temple. The hypothesis that they brought offerings there 

when religious and political circumstances were favorable is compatible with the presently 

available evidence.”
143

 (BAUMGANTEN, J., 1977, p. 74). Albert Baumgarten, por seu lado, 

enfatiza a tensão que certamente existia em uma situação como a descrita aqui: “The Essenes 

as described by Josephus... are an interesting example of a group caught somewhere along 

that line, not quite part of the mainstream, but also not in complete disagreement with it. The 

tension between their views and the way the Temple was actually administered was quite 

high, leaving them in an awkward position of dissent on a crucial issue, together with a desire 

… to nevertheless remain within the circle of those acknowledging the legitimacy of the 

Temple. Given the sources on the Essenes at our disposal, it is difficult if not impossible to 

determine the historical process by which the Essenes got to that exact point in the 

continuum, and to the inelegant combination of attitudes towards the Temple.” 

(BAUMGARTEN, A. 1994, JJS XLV, p. 183). 

Já em outros documentos havíamos percebido algo dessa legitimação do Templo, 

como, p ex., o Pesher Habacuc que denomina o Templo de Jerusalém de “Templo de Deus”. 

Pela sua análise de CD, Davies define a comunidade ali descrita como “guardiães do 

Templo”, mas o mesmo poderíamos dizer com relação aos autores de quase todos os 

Pesharim, do MMT, entre outros. Assim, diferentemente de outros especialistas, não vemos 

nenhum indício nos MMM de que Deus havia abandonado Sua morada em Jerusalém para 

viver exclusivamente entre os membros da Comunidade144. Diferentemente de Ezequiel, não 

há qualquer afirmação, desenvolvimento temático ou narrativa contando como Deus deixara o 

Santo dos Santos e havia descido para o deserto. Como dissemos no Cap. 2 sobre Ezequiel, o 

fato de YHWH ainda habitar o Templo só fazia o pecado e impureza de Israel piorarem a 

situação. Ao mesmo tempo, ao menos segundo a teologia ezequeliana e provavelmente 

sacerdotal, o simples fato de o Templo não ter sido ainda destruído era uma prova de que a 

divindade ainda não o havia abandonado. Isso não quer dizer que, no momento propício, Deus 

não tomaria a decisão por partir e intervir definitivamente através da guerra escatológica, 

                                                        
143 Um momento mais favorável, ao menos em comparação à situação à época dos hasmoneus. 
144 Contudo, as referências à convivência com os anjos são diversas (cf., p. ex., 1QSa II, 8-9; 1QM VII, 5-6, 
porém ambos são textos escatológicos). Nas Hodayot, esta é uma idéia recorrente. Com relação a CD, 
Martínez/Tigchelaar propõe uma reconstrução parcial da linha XV, 17: “nenhum [deles] (ou seja, aqueles com 
defeitos físicos) entrará [para a congregação porque os santos anjos...]”, o que é uma possibilidade, mas não 
uma certeza (segue 1QSa). Collins acredita que a crença na convivência com os anjos era o motivo pelo celibato 
dos membros da Comunidade de 1QS (COLLINS, 2007, p. 49), o que deixaria a suposta presença dos anjos da 
frase em CD um pouco deslocada. Crawford apresenta um estudo bastante completo sobre a questão da presença, 
ou não, de mulheres em Qumran (que tende para a negativa; cf. CRAWFORD, 2003, pp. 127-50).     
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convocando os filhos da luz para a luta. Enquanto isso, experimentavam a presença de Deus 

como havia ocorrido com os exilados em Babilônia, através da sua revelação profética 

mediante seus sacerdotes (em Babilônia através do profeta-sacerdote Ezequiel) e da 

providência de um “pequeno/temporário santuário”, “מקדש מעט”. E realmente temporário, pois 

essa situação de um culto e experiência limitados com o divino permaneceria apenas enquanto 

durasse o domínio ilusório de Belial. 

Porém, em contraste com todas essas evidências de uma esperança concreta com 

relação ao futuro próximo, existem aquelas teorias da “espiritualização” radical de Qumran. 

Contudo, é bem possível que a maioria dos especialistas defenda um meio termo, ou seja, um 

Templo e um culto espiritualizados no presente, que é a própria Comunidade, e um Templo 

reformado e puro na Jerusalém do futuro. Enquanto a primeira teoria, em nossa concepção, já 

foi refutada pela análise elaborada em nosso capítulo, a segunda foi parcialmente tratada até 

agora e, assim, pretendemos levantar ainda mais alguns pontos. A teoria da Comunidade 

como Templo estaria basicamente atestada na noção da Comunidade como um vetor de 

expiação. Sobre isso tratamos e vimos que, com relação à impureza ritual, eles tinham seus 

próprios meios de preveni-las e contorná-las, ou seja, através de abluções diárias e a lavagem 

das vestes. As impurezas mais graves eram purificadas através do que seria o remédio mais 

eficaz dentro das circunstâncias: as águas purificadoras preparadas com as cinzas da vaca 

vermelha. Já com relação à impureza moral, pudemos perceber que era o próprio Deus quem 

expiaria primeiramente, pois havia determinado seu estabelecimento nas fileiras do exército 

da luz desde sempre. Em um segundo momento, dentro da Comunidade, tornavam-se capazes 

de, pelo espírito, expiar a favor da terra através de seu arrependimento, sua fidelidade e 

obediência em meio ao sofrimento e ao exílio, em um processo semelhante ao que já ocorrera 

no exílio da Babilônia. Mas nunca, eles ou Deus, poderiam expiar pelos ímpios de Israel ou 

pelas nações, predestinados à perdição. Outro ponto é a definição comum em 1QS da 

Comunidade como uma “casa” e, recordando-se que o Templo é muitas vezes conhecido 

como “הבית” “a casa”, a equação seria praticamente automática. Mais que isso, a Comunidade 

também é a “casa santa”, como vemos em 1QS VIII, 5-6, “uma casa santa para Israel e uma 

assembléia de suprema santidade
145

 para Aarão” ou, em IX, 6, “(como) uma casa santa para 

Aarão, para tornar-se uma Comunidade de suprema santidade, e uma casa de comunidade 

para Israel” (em CD, temos “casa da Torá”). Porém, no primeiro exemplo, vemos uma 

                                                        
145 “Suprema santidade” ou “santíssima” é nossa tradução para “קודש קודשים”, que, como vimos, muitos 
traduzem por Santo dos Santos. Como exposto acima, acreditamos que a expressão tenha o mesmo sentido da 
expressão em 1Cr 23, 13, em que os sacerdotes são definidos como separados como “coisa santíssima” (cf. Cap. 
4, p. 205).   



256 
 

“casa” para Israel, mas não para Aarão, pois aí os sacerdotes se unem em “assembléia” (em 

Heb., “146(”סוד santíssima, um termo não utilizado para designar o Templo e que aqui faz 

paralelo com “casa”. O segundo exemplo realmente traz uma “casa” para ambas as partes, 

mas de onde, podemos pensar, extrair daí que duas casas formariam a idéia de um Templo 

espiritual? Além disso, o contexto a que o trecho pertence não traz nenhum dos elementos 

usualmente vinculados ao papel do Templo, como culto ou expiação. O texto apenas diz que 

se separariam da sociedade para perfazerem, juntos, uma casa santa e uma, ainda mais 

particularizada, santíssima. Desta forma, tendemos a concordar com Licht que a imagem da 

casa serve para reforçar a idéia de união da Comunidade, que, em separado do restante da 

sociedade e protegida entre suas “paredes”, é um refúgio para aqueles que querem manter sua 

santidade (ou suprema santidade, no caso dos sacerdotes) e sua pureza, estudando as 

Escrituras e obedecendo a vontade divina revelada na Comunidade (cf. LICHT, 1956, p. 14; 

171ss). Lembrando que 1QS é um documento provavelmente escrito por Maskilim para seus 

sucessores, mas acima de tudo a fim de instruir neófitos, trazendo tanto material de ensino 

como motivacional, seria estranho essa substituição do Templo não ser mais explicitada e 

explicada, principalmente para leigos que deveriam agora entender sua nova função e lugar 

espiritual. E mais estranho é este ponto “fundamental” não estar entre os principais objetivos 

da Comunidade na introdução do documento (1QS I, 1-18). Em CD, não se cogita tal idéia, 

uma vez que não há menção à função expiatória a não ser a de iniciativa divina. A “casa” 

também é a “casa da Torá”, que mais uma vez enfatiza a união em torno de um ideal. A Casa 

da Prostração pode ter sido um local de culto, mas não é denominada Templo e não são 

desenvolvidos conceitos cultuais ao redor dela. A menção é rápida, curta e avisa que é 

necessário estar-se em estado de pureza para freqüentá-la, o que vale para o Conselho da 

Comunidade e para o refeitório comunal.  

Também não há evidência alguma da idéia de que o Santo dos Santos localizava-se de 

alguma forma na Comunidade. Gärtner diz: “Once the focus of holiness in Israel had ceased 

to be the temple, it was necessary to provide a new focus. This focus was the community 

which called itself ‘the Holy place’ and ‘the Holy of Holies’.” (Gärtner, 1965, p. 15). 

Certamente, não se trataria de um local físico no complexo ou no deserto, como a própria tese 

                                                        
146 O termo é traduzido por “assembly” pelos especialistas Vermès e Charlesworth. Por “congregation”: 
Wernberg-Møller. “foundation”: Martínez/Tigchelaar. Gärtner, por sua vez, lembra que a raiz “יסד” é do termo 
utilizado para a base do altar (o autor, estranhamente, usa o termo “may” como se tivesse dúvida com relação a 
isso). Mas por que não se utilizariam da palavra apropriada, “מזבח” “altar”, em vez de sua base? Além do que, o 
termo que aparece em 1QS não é “יסד” de qualquer maneira. 
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de espiritualização renegaria147. Outra possibilidade é que Deus habitasse a própria pessoa do 

membro, fazendo de seu corpo o novo Templo148. A opção de Gärtner, por sua vez, parece 

apontar para a instituição da Comunidade como esse novo Templo, em que o Santo dos 

Santos localizar-se-ia na presença dos sacerdotes. Contudo, a crença de que o Santo dos 

Santos seria representado pelo sacerdócio comunal seria de uma ousadia inaceitável para a 

maioria dos judeus no período e, acredito, muito mais para os conservadores refletidos nos 

MMM. Afinal, se formos literais, esses sacerdotes estariam se proclamando a encarnação da 

presença do próprio Deus149. Estudamos no Cap. 1, o que significava o Santo dos Santos para 

o pensamento sacerdotal e nada em 1QS se lhe assemelha minimamente. É sabido que uma 

das funções primeiras do sacerdote era distinguir entre o puro e o impuro, o sagrado e o 

profano, mas também os diferentes graus de santidade nas áreas do Templo. Os MMM 

criticam a falta cometida por sacerdotes e leigos nesse sentido dentro da sociedade judaica em 

geral; seriam eles os primeiros a burlar seus limites, mesmo “espiritualmente”? E ainda, 

                                                        
147 Como vimos anteriormente, D. Schwartz parece entender que, no Segundo Templo, o deserto teria sido 
identificado como um novo locus de santidade em certos círculos judaicos (cf. acima N. 11).  
148 Cf., p. ex., MCKELVEY, 1969, p. 97. Conferindo certo peso à influência helenística para a espiritualização 
do culto, que muitas vezes percebia o mundo material como um estorvo para o espiritual ou que “espiritualizava” 
o material pela presença do divino, o autor diz: “Where the spiritualization of the temple is particularly 

concerned, philosophical tendencies also played their part; divinity was believed to inhabit man because it was 

believed to inhabit everything.” (Op. Cit., p. 56). A meu ver, a idéia do homem como templo é uma projeção de 
idéias e noções cristãs, familiares a especialistas cristãos ou estudiosos da área, sobre os textos de Qumran. 
Muitos deles também acreditam em uma influência da crença essênia sobre os cristãos primitivos (cf. p. ex., 
GÄRTNER, 1965, p. 139). Fico imaginando se chegariam às mesmas conclusões em sua análise dos MMM se 
não tivessem esse background cristão. McKelvey faz notar as diferenças: “Qumran, of course, believed that God 

dwelt in the faithful, but there is a vast difference between Paul’s understanding of the idea and that of the 

Qumran. For the apostle the divine indwelling is orientated Christologically: it issues from the work of Christ 

and the consequent gift of the Spirit. Secondly, this text indicates what it is that makes the faithful in Christ a 

temple. It is God’s Spirit (cf., p. ex., 2Cor 6, 16). Old Testament and intertestamental eschatology, as we saw 

repeatedly, linked together the new temple and the presence of God. Without the presence of God there can be 

no temple. It is against such a background that Paul works out his doctrine of the church...” (grifo do autor; 
McKELVEY, pp. 100-1). Porém, é exatamente quando o autor menciona o fato de que o texto de Paulo explica o 
que faz do cristão esse “templo” que recebe o Espírito, derramado em um dia determinado, o dia de Pentecostes, 
que fica evidente outro fato, os textos de Qumran nunca dizem, ao menos explicitamente, que seus membros são 
templos do Espírito e muito menos tentam justificar tal conceito como o faz Paulo. Como, então, afirmar que 
“Qumran, certamente, acreditava que Deus morava no fiel...”? A verdade é que não há qualquer base para tal 
suposição.   
149 McKelvey supõe simplesmente que o uso da expressão demonstra a importância do grupo sacerdotal dentro 
da Comunidade (Op. Cit., p. 49). Na página seguinte ele explica o funcionamento desse Templo: “… the laity act 

as a temple so as to enable the faithful priests to carry on with their duties. This should not be taken to mean, 

however, that the lay members of the community do not themselves have sacrifices to offer.” (Op. Cit., p. 50). 
Não fica claro, por fim, quais são as diferenças, mais precisamente, entre as funções desse “Templo laico” e esse 
“Santo dos Santos”. Também não está evidente a distinção entre o membro como Templo e a Comunidade, como 
grupo, funcionando como Templo.  Bockmuehl é um dos especialistas a criticar essa tese, dizendo que “…some 

scholars have gone so far as to see two disputed passages (1QS 9,:3-6; cf. 8: 5-6) as evidence of the yahad itself 

taking on the role of the temple’s inner sanctuary or ‘Holy of  Holies’.” (lembra, p. ex., Gärtner e Klinzing; 
BOCKMUEHL, p. 401; Gärtner mesmo faz notar quão difícil é distinguir nos MMM as referências à “casa” 
simplesmente e à “casa” como Templo; GÄRTNER, 1965, p. 25). Deve-se recordar, por outro lado, que obras 
como de Gärtner, McKelvey e Klinzing são todas anteriores à publicação do Rolo do Templo por Yadin. Se eles 
alterariam total ou parcialmente suas argumentações e conclusões é outra questão. 
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mesmo dentro do Templo físico, o Santo dos Santos não tinha um valor estritamente 

espiritual? Não era a presença espiritual de Deus que transformava aquele quarto vazio no 

lugar “mais perigoso da terra”? Mesmo buscando graus elevados de pureza ritual e moral, o 

código comunal permitia a convivência, em um mesmo lugar, de pessoas em vários estados e 

graus diversos de pureza e santidade, como candidatos em estágio de “testes” e até mesmo 

membros submetidos a punições. Segundo os próprios MMM, essa leniência certamente não 

seria permitida com relação ao Templo150. O que teríamos, aparentemente, seriam pessoas 

reunidas em uma “casa segura” com os mesmos objetivos: estudar as Escrituras e as 

revelações feitas aos intérpretes da Comunidade a fim de aprender as leis de pureza moral e 

ritual e tentar proteger-se da impureza vinda de fora. Seu esforço teria eficácia escatológica, 

purificando a terra para um novo momento, em que eles mesmos herdariam a terra e seus bens 

escatológicos. 

 

 

 

     

 

        

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
150 Cf. no cap.6 as severas leis com relação ao Templo e a Jerusalém no Rolo do Templo. 
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Em CD VI, 7b-11, lemos um trecho da interpretação de CD de Nm 21, 18: “E o ‘cetro’ é o intérprete da Torá, 

sobre quem disse Isaías, ‘que produz os instrumentos para seu trabalho’. E os ‘nobres do povo’ são os que vêm 

para escavar o poço com os instrumentos que decretou o cetro a fim de andar neles em todo o tempo da 

impiedade, e não obterão nada a não ser através deles até o estabelecimento daquele que ensinará a justiça nos 

últimos dias.”. Segundo alguns especialistas, temos aqui uma analogia entre o poço e a Torá e as personagens 
que aparecem em Nm e um líder da Comunidade de CD (que muitos identificam com o Mestre de Justiça) e 
talvez a liderança da comunidade (ou ela mesma), que pelo estudo e aprofundamento da Torá (escavar o poço), 
através exclusivamente dos métodos aprendidos com o “cetro” (afinal, não obterão nada sem os instrumentos por 
ele estabelecidos), vivem na lei que lhes é revelada para esse “tempo da impiedade”. D. Schwartz chama a 
atenção para a ambigüidade do termo “מחוקק”, nas Bíblias geralmente traduzido por “cetro” (como temos aqui), e 
a raiz “חקק”, de onde vem a palavra lei ou o verbo legislar. Depois, nos últimos dias, talvez a era messiânica ou 
eminentemente pré-messiânica, uma figura semelhante ao seu primeiro legislador virá para ensinar a justiça 
conforme esse novo tempo.    
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Capítulo V – O Rolo do Templo: uma Torá para a Terra    

 

5.1) Introdução 

 

Em todo o material visto até o momento, são bastante perceptíveis a perspectiva e o 

pensamento sacerdotais, o uso da linguagem cultual e a proeminência dos sacerdotes na 

Comunidade que provavelmente o produziu. O Rolo do Templo provará não ser uma exceção, 

ao contrário: suas características literárias e ideológicas apontam para a mesma origem. 

 

5.2) Características físicas, literárias e exegéticas do Rolo do Templo 

 

O principal manuscrito descoberto do Rolo do Templo, 11QTa, perfaz 66 colunas escritas 

em 19 folhas de pergaminhos que somam o total de 8,148 m escritos e, talvez, 8,75 m ao todo, 

se for adicionada uma presumida primeira coluna, não preservada1. As folhas de pergaminho 

foram confeccionadas a partir de bodes domésticos, provavelmente considerados mais puros 

que aqueles produzidos a partir de ibex, animais selvagens, bastante numerosos naquela 

região2. Até a coluna XLVIII, o número de linhas por coluna é de 22 e, nas demais, 28 linhas 

(como exceção, temos a coluna LXVI, a última, com 17 linhas). Sua escrita herodiana é 

paleograficamente datada entre o fim do I século a.C. e o início do I século d.C.3. 

Aparentemente, um primeiro escriba, o denominado escriba B, redigiu o manuscrito, que, 

mais tarde, sofreria avarias nas cinco primeiras colunas, tendo de ser reparado com a inserção 

                                                        
1 O Rolo do Templo é 1,5 m mais longo do que o segundo manuscrito mais longo encontrado entre os MMM, o 
grande Rolo de Isaías. Jacobs em um estudo comparativo das regras seguidas para a redação do manuscrito com 
as regras determinadas pelos rabinos para a cópia de textos sagrados, percebe dois pontos: o primeiro é que 
muitas dessas regras já deviam estar em vigor no período do Segundo Templo e, segundo, o Rolo do Templo 
segue muitas regras relacionadas pelos rabinos. As demais regras, que não aparecem no Rolo, podem muito bem 
ter se desenvolvido posteriormente (p. ex., a escrita das letras é sempre simples, sem as “coroas” sobre algumas 
letras, como é obrigatório nas cópias do TM segundo as normas rabínicas estabelecidas). O autor conclui: “Thus, 

when all is said and done, what we have in the Temple Scroll is a physical text which follows well guidelines for 

the writing of sacred texts, based upon knowledge common in both the Jerusalem and Qumran communities. 

There is no indication, however, that this Temple Scroll was restricted in its use to only that of study, but served, 

also, in worship.” (JACOBS, 2002, p. 14). Algumas dessas regras delimitam o número de colunas por folha de 
pergaminho (em média, 3-4), espaço das margens e espaço entre linhas (regras estas obedecidas pelo copista do 
RT). Jacobs observa ainda que, pela análise de outros manuscritos em Qumran, não havia qualquer relação entre 
a sacralidade de um texto e erros em sua cópia. Essa percepção de que o texto sagrado não deve apresentar erros 
por parte do copista é rabínica. Por exemplo, ele nota a semelhança entre a cópia de 11QTa e as da Regra da 

Comunidade, Pesher Habacuc e do Grande Rolo de Isaías, sendo que este último apresenta anotações na 
margem, o que não se observa no RT, mas que certamente não afetam a sacralidade do manuscrito de Isaías (Op. 
Cit., p. 100).  
2 Cf. análise de DNA na pesquisa de BAR-GAL et al, 2001,  pp. 167-8. 
3 4Q365, que alguns consideram uma provável fonte do RT, é datado de 125 a 100 a.C. (v. WISE, 1990, p. 30). 
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das colunas redigidas pelo escriba A4. Tanto a grafia quanto a gramática correspondem 

àquelas que conhecemos em Qumran. A cópia foi decididamente executada por copista 

qumrânico. O texto não bíblico foi redigido em Hebraico Antigo tardio, mas o estilo é 

arcaizante, procurando imitar o Hebraico bíblico clássico.  

Contudo, o Rolo do Templo é mais honestamente definido como um mistério que foge 

à compreensão e apreensão do pensamento moderno, e mais especialmente àqueles que mais 

estudaram a religião que o criou: o Judaísmo do Segundo Templo. Sua classificação literária é 

problemática5 e mesmo quando uma escolha é feita com intuito de estabelecê-la, o Rolo é 

sempre descrito como um texto sui generis em meio a seus pares, por suas características 

únicas. Bernstein, entre outros, classifica-o na categoria de “Bíblia Reescrita”, embora 

também chame a atenção para sua natureza fugidia: “The most substantial example of legal 

pentateuchal interpretation at Qumran, and, indeed the longest extant scroll surviving in the 

caves, is 11QT... On the one hand, it clearly belongs to the broad genre ‘rewritten Bible,’ 

although it differs from virtually all other examples of the type being almost exclusively 

legal.” (BERNSTEIN, 1998, p. 141)6. Petersen, por sua vez, espanta-se com essa 

                                                        
4 Assim, há uma sobreposição de materiais entre a coluna V e VI. Paleograficamente, esta primeira parte seria 
datada do herodiano tardio. Jacobs não observa nenhuma diferença significativa entre as duas grafias e, portanto, 
defende a possibilidade de que o mesmo escriba tenha participado do reparo do manuscrito (JACOBS, 2002, p. 
23). 
5 Petersen recorda que existe uma dificuldade generalizada em classificar grande parte dos MMM e os compara 
com o material textual do mundo Greco-romano: “Contrary to scholars of Graeco-Roman literature, we are not 

in the fortunate position that an ancient meta-theoretical literature of genres and textual forms existed with 

regard to the ancient Hebrew and Aramaic literature. Whereas it is possible to classify a number of Jewish 

Hellenistic works composed in Greek according to the narrative patterns, the rhetorical genres, ..., this is more 

difficult with regard to the majority of Hebrew compositions that during the past decade have come to the 

forefront of the scholarship.” (PETERSEN, 2007, p. 302). 
6 Primeiro, devemos esclarecer que, aparentemente, as interpretações e expansões de narrativas eram mais 
sistemáticas e reconhecíveis em textos como Genesis Apocryphon e Jubileus (Bernstein calcula 50 documentos, 
entre os MMM, dedicados à interpretação da Torá; BERNSTEIN, 1998, p. 128). Em segundo, vale lembrar que 
existem muitos críticos à definição “Rewritten Bible”. Um dos motivos é que ela abrangeria desde livros bíblicos 
como o de Crônicas (que reescreve os livros de Sm e Rs) até Jubileus, passando pelas Antigüidades de Josefo e 
Genesis Apocryphon (alguns desconsideram, no entanto, obras escritas em línguas que não o Hebraico). 
Bernstein une sua voz à de Petersen em sua constatação da dificuldade de categorizar os textos, também entre as 
interpretações bíblicas (às vezes denominadas “paráfrases”, “Bíblia Reescrita”, “Apócrifos”, “pseudepígrafos”, 
entre tantas outras denominações; Campbell considera muitas dessas definições pejorativas; v. CAMPBELL, 
2005, pp. 54ss): “The absence of clear-cut generic categories in antiquity and the concomitant blurring of 

distinction at the borders between apparent genres can lead at times to some ambiguity regarding just which 

works are scriptural commentaries.” (BERNSTEIN, Op. Cit., p. 129). Outro motivo advém da percepção, cada 
vez mais clara, da fluidez do que atualmente denominamos Bíblia. O conjunto de textos antigos que 
denominamos “cientificamente” Bíblia Hebraica, evitando o uso “Antigo Testamento”, é classificado atualmente 
por muitos especialistas como “Bíblia rabínica”, tendo como base para tal definição a certeza de que se saduceus 
ou essênios tivessem sobrevivido ao período do Segundo Templo teríamos diferentes versões do cânon. O 
“Antigo Testamento” católico ou etíope é uma prova da verdade dessa lógica. Nessa perspectiva, seria 
inapropriado definir qualquer documento anterior à canonização como “Bíblia Reescrita”. Petersen aceita a 
alteração da definição de “Rewritten Bible” por “Rewritten Scripture”, com “Escritura” no singular, indicando 
que cada texto tem sua particularidade (PETERSEN, 2007, pp. 285ss). Para o autor, é suficiente estabelecer que 
não se está falando de um conjunto de textos canonizados, mas de textos considerados autoritativos por um 
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categorização, exatamente por tratar-se exclusivamente de um texto legal compilado de várias 

partes da Torá, muitas vezes sem segui-la seqüencialmente, e com trechos inteiros totalmente 

originais. Assim, o autor defende que se deveria abandonar a idéia de que “Escritura 

Reescrita” seja um gênero literário, mas antes uma estratégia redacional, com o que textos 

legais poderiam ser facilmente incluídos (PETERSEN, 2007, p. 293 e Nota 20): “If... the idea 

underlying the notion is to designate a textual strategy shared by a multiplicity of works 

mirroring different genres, then a comprehensive use of the term does not in itself constitute a 

problem.” (Op. Cit., p. 297).  

Segundo Bernstein e Koyfman, as diversas formas de interpretação bíblica legal 

nascem da necessidade de se entender precisamente como a lei devia ser cumprida, sendo que 

o texto bíblico deixa muitas vezes detalhes sem explicitação7. Estudar a lei e aplicá-la, 

naturalmente, levanta numerosas questões (BERNSTEIN et.al., 1998, p. 62). Heger, ao tratar 

dos métodos de interpretação, percebe que os rabinos e a Comunidade de Qumran, por fim, 

procuravam resolver os mesmos problemas relacionados ao texto sagrado: “They sought the 

correct interpretation of the Scripture by revealing the divine intention behind it, attributing 

any misaprehension of the text to human feeblemindedness. There were thus identical motives 

that brought forth the hermeneutic efforts of the two groups, and they used similar methods of 

interpretation to reach their goals.” (HEGER, 2005, RQ 85, p. 62). Embora, em Qumran, 

estes métodos exegéticos não sejam dados a conhecer, diferentemente do que acontece na 

exegese rabínica tardia8. Ao mesmo tempo, como nota Fraade, eles são bastante variados na 

forma como são “expressados e arranjados”9 (FRAADE, 1998, p. 59). O Rolo do Templo, 

especificamente, parece ser o mais sutil de todos, inserindo, alterando e rearranjando o texto 

bíblico de forma a “camuflar” os processos interpretativos, transfigurando o texto 

                                                                                                                                                                             
grupo de pessoas. Campbell, por sua vez, também não aceita a definição “reescrita”, argumentando que, para os 
leitores dos textos “reescritos”, eles seriam originais e não uma cópia expandida ou alterada. Por esse mesmo 
motivo, ele duvida que exista qualquer utilidade em colocar-se sob a mesma etiqueta textos que não eram 
considerados sagrados, como Ben Sirah ou Macabeus, ao menos em Qumran, e textos que certamente o eram, 
como Jubileus (CAMPBELL, 2005, pp. 49ss). Petersen, no entanto, não considera uma justificativa suficiente 
desistir de uma categorização literária, científica, por motivos de que sua audiência “original” não o reconhecia 
dessa forma (PETERSEN, Op. Cit., p. 289). O autor não descarta a importância de tal colocação, mas percebe 
que são duas questões distintas. Assim, seguimos a sugestão de que a melhor categorização seja, por ora, 
“Escritura reescrita”, ao menos até que se cunhe uma mais apropriada.        
7 Cf. Cap. 1, sobre a possibilidade de que, à época da redação dos textos legais da Torá, muitos procedimentos 
fossem considerados óbvios ou subentendidos (Cap. 1, p. 39). 
8 Como nota Heger, entre outros. Heger ainda observa que os materiais considerados mais antigos da Mishná 
sofrem da mesma falta de referência com relação à divulgação de fontes e métodos.  
9 Cf. estudo de Bernstein e Koyfman que busca classificar os métodos decifrados entre os MMM por meio da 
categorização já estabelecida com relação à exegese rabínica (BERNSTEIN et.al., 1998, pp. 75-87). 
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escriturístico em texto escriturístico interpretado, sem explicitá-lo10. De modo geral, os 

autor(es)/redator(es) do RT trabalharam com textos das Escrituras a fim de explicar as 

próprias Escrituras - apenas eventualmente utilizando composição original -  no que podemos 

denominar como “interpretação interna das Escrituras” ou, como Bernstein e Koyfman 

colocam, como “interpretação por organização”, deixando, desta forma, as Escrituras falarem 

“por si mesmas” (BERSTEIN et.al, Op. Cit., p. 66).  

Porém, Heger continua seu raciocínio questionando-se por que os rabinos e a liderança 

da Comunidade de Qumran chegaram a resultados tão diferentes a partir de motivações e 

muitas vezes técnicas semelhantes. Para o autor, suas premissas “filosófico-teológicas” 

guiaram-nos a seus divergentes pontos de chegada (HEGER, Op. Cit., p. 62-3). É mais do que 

válido pensar que o pensamento sacerdotal da liderança de Qumran está por trás das 

principais diferenças entre as halakhot dos respectivos grupos11. H. Harrington, com base em 

sua análise dos documentos interpretativos legais de Qumran12, enumerou as preocupações 

principais que perpassam todos (ou quase todos) eles (lembrando que 11QT também é 

utilizado como material de apoio): 1) proteção da santidade de Jerusalém e do Templo; 2) as 

contribuições apropriadas aos sacerdotes; 3) potencialidade e contágio das impurezas; 4) 

purificação através da ablução; 5) restrições sexuais como forma de manter a pureza; 6) 

pureza do casamento de sacerdotes; 7) abate correto dos animais sacrificados; 8) rejeição aos 

gentios. Ela conclui que a polêmica com o grupo fariseu se resume, basicamente, no grau em 

que essas demandas eram tratadas na prática, sendo que o grupo refletido nos MMM 

configura-se como o mais estrito em todos esses pontos. Porém, mais do que isso, o grupo 

fariseu, por seu lado, procurava sempre favorecer uma maior participação laica no sistema de 

pureza e nas atividades relativas ao Templo. Segundo a autora, “Since we know that the 

rabbinic position on many of these laws is more flexible and often matches exactly what the 

sectarians were trying to reform, we assume that much of the Pharisaic halakhah existed at 

                                                        
10 Bernstein e Koyfman comentam como é fácil esquecer-se de que se está diante de texto interpretado quando se 
trata do RT: “The Temple Scroll, which is an extended and perhaps unique example of the legal ‘rewritten 

Bible’, is so biblical in style and formulation that it is easy to forget that it contains interpretation of the Bible as 

well.” The fact that the Temple Scroll presents its laws as ‘Scripture’ does not mean that we cannot see 

pentateuchal interpretation at work in it, even if the author of the scroll did not present it that way and wrote his 

text employing pseudepigraphic devices.” (BERNSTEIN et.al., 1998, p. 65). 
11 E não por acaso, percebe-se a semelhança das halakhot de Qumran com aquelas saducéias, conforme 
aparecem na literatura rabínica e que são contrastadas e combatidas pelos sábios leigos. Schiffman, no entanto, 
entende que, em vista das semelhanças, dever-se-ia estabelecer, de uma vez por todas, a origem e a herança 
saducéia, e não essênia, da seita de Qumran (SCHIFFMAN, 2000, p. 140). Não obstante, acreditamos que ambos 
os grupos, na verdade, assemelham-se mais especialmente, por sua herança comum, do pensamento sacerdotal 
clássico (claro, dentro do desenvolvimento natural que se seguiu a partir da volta do exílio e da construção do 
Segundo Templo). 
12 CD (principalmente de material D da Gruta IV), MMT, Tohorot, Ordenanças (4Q159, 513-14), 4QHalakhah 
(4Q251) e Serekh Damascus (4Q265).      
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the time of the writers of these Scrolls. The Pharisees’ primary goal was to enable the 

populace to participate in religious life as much as possible, alleviating the law as much as 

possible and extending holiness to all Israel. This was clearly contrary to the thinking of the 

sectarians who wished to increase holiness standards and limit them to a priestly community 

which could ensure their observance.”
13 (HARRINGTON, 1998, pp. 182-3). 

É premente, nessa situação, que a autoridade da liderança de cada grupo como 

intérprete das Escrituras seja aceita e reconhecida como a única legítima por seus seguidores. 

Os fariseus haviam estabelecido uma nova forma de autoridade, extraída de suas próprias 

decisões e da tradição dos sábios, que conferia lastro àquilo que se tornou a exegese rabínica. 

Na verdade, cada geração de rabinos trazia a lembrança dos ensinamentos de seus mestres 

enquanto incluíam suas próprias idéias e atualizações como um novo elo na tradição que os 

unia retrospectivamente a Hillel, Shammay, ao grande sinédrio e, então, a Moisés. Qumran, 

por sua vez, como estudamos alhures14, acreditava ainda em uma revelação continuada que, 

primeiro, iluminava as Escrituras e conferia sua correta interpretação e, em segundo, 

estabelecia novas regras para o tempo do domínio de Belial e os tempos do fim e, terceiro, 

decifrava as palavras dos profetas, dando seu entendimento escatológico, único e 

verdadeiro15. Segundo Heger, “The most significant difference between the rabinnic and 

qumranic exegesis is the qumranic principle of divine revelation as the source of 

                                                        
13 Cf. in KNOHL, 2003, pp. 127-134, alguns exemplos de como os fariseus conseguiram influenciar o culto do 
Templo, para irritação dos sacerdotes saduceus (lembrando que nem todos os sacerdotes eram saduceus, como 
era o caso do próprio Josefo, que era fariseu). Trataremos eventualmente de alguns desses exemplos. Para o 
autor, o interesse maior seria na participação popular mais direta em cerimônias voltadas à propiciação de 
prosperidade e fertilidade, que seria “the great point of connection between the Pharisees and the common 

people. Opposed to them are the Sadducees and the Boethusians, who reject the inclusion of the masses, reject 

the lifting of interdictions (a sacrilegious act, in their eyes), and reject the very legitimacy of ceremonies aimed 

at procuring plenty.” (Op. Cit., p. 132).  Essa última afirmação está relacionada à tese de Knohl de que os 
sacerdotes do Templo não buscariam, através do culto, propiciar benefícios ao povo por parte da divindade, tese 
que não nos pareceu convincente (cf. Cap. 1, pp. 24-6). De qualquer modo, Schiffman lembra como realmente os 
detalhes e minúcias debatidos pelos grupos sectários, cujos membros eram certamente parte da elite, estavam 
longe da realidade da maior parte da população e que um Judaísmo “comum” – como Smith e Sanders 
defendem, talvez baseado na participação no Templo, principalmente nas festas de peregrinação, na guarda do 
sábado e no seguimento de algumas leis de pureza – era praticado pelo “עם הארץ” “povo da terra”: “This 

common Judaism was practised by the masses ... who had little to do with the detailed disputes of the various 

elites who had enrolled in the sectarian groups. The debates and differences of opinion we observe are often 

blown out of proportion.” (SCHIFFMAN, 2000, p. 138; v. tese de SANDERS, E. P. Judaism: Practice and 
Belief, 63 BCE - 66 CE. London: SCM Press; Philadelphia, Trinity Press International, 1992). Porém, para 
grupos como o dos sectários de Qumran, a desobediência com relação à interpretação reconhecida por eles como 
correta, principalmente das leis de pureza e do culto, levavam à contaminação do Templo, da terra e do povo, 
bem como se configurava em uma ofensa ao Nome de Deus. Isso fica muito claro, p.ex. pela argumentação 
utilizada na Carta Haláquica. A ruptura com Jerusalém, efetivamente, deu-se por questões rituais, e as críticas 
morais com relação ao comportamento corrupto ou não ético dos sacerdotes que permaneceram em Jerusalém 
seguiram depois (contra REGEV, 2003, DSD X,  pp. 244-5).  
14 V. Cap. 4, pp. 221s, 228 e 255. 
15 Através do método pesher (cf. nossa dissertação de mestrado, principalmente o cap. 4.1; SILVA, Clarisse, 
2004).  
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interpretation.” (HEGER, Op. Cit., p. 61) 16. Essa revelação, obviamente dependente da 

iniciativa divina, devia acontecer não aleatoriamente, mas era manifestada àqueles Seus 

escolhidos, intérpretes e mestres da Comunidade: “They received such continuing, but now 

esoteric, revelation via the Teacher of Righteous and a successive line of priestly/Levitical 

teachers and leaders, as well as through the community as a whole, by virtue of their 

dedicated life of collective study and practice of God’s will.” (FRAADE, 1998, p. 77). Mais 

adiante, Fraade faz notar que a Comunidade não explicita seu processo exegético por 

reivindicar que essa revelação e a exegese resultante não dependeriam de um estudo 

“racional” e, podemos dizer, sistemático das Escrituras, mas apenas da eleição divina somadas 

à dedicação dos líderes sacerdotes e da “santa comunidade” (Op. Cit.)17.  

Em outros momentos, nesse mesmo artigo, o autor questiona a natureza das reuniões 

de estudo em Qumran, onde enfatiza que seu caráter provavelmente não seria apenas 

intelectual, mas também litúrgico, “enacted every night by members of the community under 

the leadership of a priestly teacher or interpreter of the Torah (1QS 6: 6-8).” (Op. Cit., pp. 

65.67). Em nota, porém, lembra que, se 11QT, o MMT e o estrato legal de D são anteriores ao 

assentamento em Qumran, sua exegese não pode ser fruto dessas reuniões de estudo18. De 

qualquer modo, pode-se questionar se alguma interpretação escriturística nos MMM foi fruto 

dessas reuniões. Mesmo as regras comunais praticamente não se alteraram entre as cópias 

mais antigas, que já mencionavam o conselho da Comunidade, e a cópia de 1QS, também 

muito antiga. Todas as alterações e correções foram feitas no sentido de enfatizar a auto-

definição da Comunidade e, possivelmente, tornar mais severas as punições. Depois de 1QS, 

não há qualquer indício de atualização do documento, o que seria o mais natural se, 

realmente, em todas as noites de vigília de estudos e nas reuniões do Conselho, o fórum 

estivesse aberto a novas sugestões por parte dos membros. Mas, ao contrário, cópias de 

versões antigas continuavam a ser re-copiadas19. E vale lembrar que é nesse mesmo 1QS que 

                                                        
16 Fraade questiona-se se, possivelmente, a autoridade e justificativa para basear interpretações escriturísticas não 
seriam semelhantes, uma vez que não temos textos de ambos grupos datados daquela época (FRAADE, 1998, p. 
79). Pelo menos com relação aos fariseus, seria interessante perguntar por que a suposta tradição não teria 
deixado qualquer resquício na literatura rabínica, herdeira do pensamento farisaico, ao menos como o 
conhecemos. 
17 Heger opõe-se a Fraade, que parece entender que não há conciliação entre exegese e revelação (HEGER, Op. 
Cit., pp. 61. E 84; cf. FRAADE, 1998, pp. 75ss). A questão é que Qumran compreenderia seus momentos de 
iluminação exegética, frutos de sua dedicação ao estudo das Escrituras, como revelação divina, e é essa 
compreensão que, acreditamos, perpassa nos documentos.   
18 Coloca-se contra Schiffman que, aparentemente, não percebeu a contradição. 
19 Se essas versões não são antigas, mas compatíveis com relação à sua data paleográfica, o ponto que 
enfatizamos continua o mesmo. Teria havido abreviações redacionais, mas não atualizações das regras, a não ser 
algumas poucas alterações pontuais, como aumento ou diminuição de penas já previstas. 
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a demanda para reunirem-se a fim de estudar a Torá está formulada20. Em nossa dissertação 

de Mestrado percebemos que, nos Pesharim, não havia sinais de debates exegéticos ou de um 

longo processo de redação que permitisse que membros da Comunidade pudessem ter o 

tempo suficiente para idéias e inserções periódicas que preenchessem a interpretação 

sistemática dos livros proféticos e, ainda mais, de forma coerente e coesa. Também havia uma 

forte reivindicação de que o Mestre de Justiça fosse o instrumento privilegiado de 

interpretação e, portanto, era lógica uma reivindicação por uma autoridade e dons especiais, 

que só poderiam restringir-se a uma liderança profética legitimada21. Heger comenta que uma 

“... peculiarity of Qumran halakhic literature, in contrast to rabbinic writings, is the lack of 

any internal halakhic dispute. Divine revelation as the means and basis of interpretation 

allowed no freeways for disputes.” (HEGER, Op. Cit., p. 86).  Assim, não existem evidências 

textuais de que, nessas reuniões, houvesse lugar para debates ou mesmo para uma abertura 

maior em relação ao que já estava estabelecido nas diretrizes essenciais, dentro dos limites do 

pensamento sacerdotal da liderança. As regras fundamentais, segundo a própria Regra da 

Comunidade, são aquelas reveladas à liderança profética legitimada e aceitas por toda a 

Comunidade22: “E por isso ele entrará na aliança a fim de agir em conformidade com todos 

                                                        
20 Ou seja, a regra que muitos acreditam ser o ponto de partida para a criação de novo regulamento em Qumran, 
as reuniões do conselho, está legislada lado a lado com as próprias regras que seriam seu fruto. 
21 Cf. SILVA, Clarisse, 2004, Cap. 4.  
22 O conselho provavelmente colocava questões, julgava e decidia à luz das regras e interpretações bíblicas, 
conforme o que estava estabelecido na Regra da Comunidade, em CD ou outros. Questões de pureza deviam ser 
decididas segundo documentos como Tohorot, Ordenanças, CD e, existe a possibilidade, também o Rolo do 

Templo (os documentos citados são apenas exemplos). Mesmo que algumas regras fossem eventualmente 
colocadas em pauta, as diretrizes já estavam basicamente fixadas (mesmo essa liberdade, como colocamos 
acima, também não parece algo claro, uma vez que as regras não foram alteradas desde 1QS, e nunca em sua 
essência). A situação é mais complicada ainda com as interpretações bíblicas, que deviam ser controladas pelo 
sacerdote nas reuniões de estudo. Quanto material dessas reuniões tornou-se exegese oficial nos manuscritos de 
Qumran é difícil dizer. O que se pode averiguar, no entanto, é a impressionante concordância da exegese dos 
diferentes textos dos MMM e sua grande fidelidade ao pensamento sacerdotal (cf. a comparação analítica de 
diferentes textos legais e a conclusão a favor de sua coincidência geral em HARRIGNTON, H., 1998, pp. 160-
184). E de qualquer forma, os membros leigos que procuravam a Comunidade eram simpatizantes dos sacerdotes 
e de sua causa. 1QS VIII, 11-12 poderia ser citado como uma prova do incentivo da participação da Comunidade 
geral na produção de leis: “Tudo o que está oculto de Israel e for encontrado por alguém que interprete, ele não 

deve esconder isso deles por temor de um espírito retraído.”. Licht aponta que a atitude de informar 
“revelações” baseadas na interpretação do texto bíblico, encorajada nessa regra, era dirigida a qualquer membro 
que já houvesse passado por todo o período de instrução dentro da Comunidade, i.e., todo participante pleno do 
Conselho da Comunidade (LICHT, 1956, p. 177). No entanto, o termo “ דורשאיש ה ”, que traduzimos por “alguém 
que interprete” (traduzido por alguns especialistas por “quem estuda”), não precisa ser entendido dessa forma, 
uma vez que pode restringir-se a pessoas legitimadas para tal (observe-se também o artigo definido). Porém, por 
que alguém legitimado para tal esconderia ou temeria exercer sua função? Esse incentivo realmente caberia mais 
se fosse dirigido a todos os membros. O temor viria pela possibilidade de desagradar à liderança e ao Conselho? 
Por outro lado, isso não valeria para aqueles que tinham tal função se este soubesse de antemão ser um tema 
controverso? O contexto em que se encontra essa passagem também não é o das Colunas V e VI, que estipula as 
regras gerais das reuniões de estudo e do conselho da Comunidade. Outro ponto que pode ser levantado, 
principalmente se estivermos diante de uma abertura “exegética” a todos os membros, é a questão do controle da 
liderança sobre os membros. Ou seja, o dever estabelecido aqui nesta regra de se expor tudo o que se pensa ou se 
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esses estatutos, unindo-se a uma congregação
23

 santa.” (1QS V, 20). A autoridade, portanto, 

adviria do lugar especial destes homens como profetas e sacerdotes, mediadores da revelação 

divina sobre as leis, as regras durante o reinado de Belial e o tempo escatológico. Heger 

afirma: “Qumran scholars and spiritual leaders craved revelation matching their own 

perceptions of the scriptural text; such perceptions were based on their particular 

theological-philosophical background.” (Op. Cit., p. 84). Cabia a eles, conforme demanda a 

Torá, ensinar os membros de sua Comunidade a fim de que pudessem distinguir entre o puro 

e o impuro, o sagrado e o profano, e entre o bem e o mal, ou seja, a Comunidade e o mundo 

que a “rejeitava”.  

No entanto, parece haver uma diferença essencial entre os materiais claramente 

produzidos pela seita - como é o caso da Regra da Comunidade, CD e MMT - e documentos 

como o Rolo do Templo ou Jubileus
24. Em um documento como o MMT, a argumentação é 

bastante livre e praticamente nunca seguida por uma citação escriturística de prova25. CD é 

muito mais dependente da linguagem bíblica26, mas se utiliza de textos-prova mais específica 

e explicitamente em afirmações polêmicas, como na da proibição categórica da poligamia27. 

A proibição de relações sexuais entre tio e sobrinha, p. ex., era baseada em Lv 18, 13, lei que 

proibia a relação entre tia e sobrinho, mas necessitou de uma explicação adicional, pois 

entendiam que uma lei dirigida originalmente a homens não apenas podia, mas devia, dentro 

do possível, ser estendida igualmente para mulheres (CD V, 8-11). Citações bíblicas também 
                                                                                                                                                                             
“descobre” podia auxiliar a liderança com boas idéias, mas, ao mesmo tempo, mantê-los informados sobre o que 
os membros captaram dos ensinamentos da Comunidade e o que andava se passando por suas mentes.         
23 Única referência à comunidade como “עדה” (“congregação”) em 1QS, título mais freqüente na “Regra da 
Congregação”. É como a Torá sacerdotal denomina a “congregação” dos “filhos de Israel”. 
24 Cf. o artigo de Davies que trata especificamente da relação entre o Rolo e CD; DAVIES, 1989, pp. 201-10). V. 
as diferenças irreconciliáveis entre Jubileus e o Rolo, que se dá, p. ex., no número demandado de sacrifícios (na 
festa das Cabanas os números não coincidem em Nm 29, 13-34; Ez 45, 23-25; 11QT 28, 03-29, 1 e, em dois 
pontos em Jub; Jub 16, 22 e 32, 4) em VANDERKAM, Op. Cit., pp. 211-36 e WISE, 1990, pp. 87-98. De 
qualquer modo, VanderKam conclui que os dois textos expressam a mesma linha de pensamento: “The data 

permit one to say that Jubilees and the Temple Scroll are indeed very closely related, but it is quite unlikely that 

the same priest composed both. The authors of the two books belonged to the same legal and exegetical 

tradition, but, not surprisingly, they disagreed about some details.” (VANDERKAM, Op. Cit., p. 232). 
Lembrando que o autor de Jub utilizou-se de um anjo para mediar sua revelação da Torá, enquanto o RT 
apresenta-se como revelação divina, direta, a Moisés. 
25 Bernstein caracteriza-o como um texto flexível, em que a interpretação é implícita (BERNSTEIN, 1998, p. 
143). 
26 Cf. livro de Campbell que traz uma listagem aparentemente completa dos textos bíblicos por trás da redação 
da “Admoestação”, que é a primeira parte do Documento de Damasco (CAMPBELL, 1995; dizemos 
“aparentemente”, porque é impossível saber se o autor do documento não tinha ainda outros textos, não 
discernidos pelos especialistas modernos, em mente). 
27 Cf. CD IV, 19-V, 2. A base da interpretação é a narrativa da criação em Gn 1 porque “homem e mulher criou-
os” e na narrativa de Noé porque “dois a dois entraram para a arca”. A argumentação realmente baseada em um 
texto legal fica a cargo de Dt 17, 17 (nas Escrituras, essa lei é imposta sobre o rei): “Não multiplicarás mulheres 
para si”. Bernstein e Koyfman vêem aí o uso de uma forma do que mais tarde seria conhecido como o método 
rabínico Qal vahomer (adminori ad maius), ou seja, se o rei que tinha privilégios não podia multiplicar esposas, 
quanto mais homens comuns (cf. explicação detalhada em BERNSTEIN et al., p. 79).  
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serviam como metáfora como vimos com Ez 44, 15 em CD III, 20-IV, 4. No estrato legal 

desse documento, leis como a da observância do sábado são expandidas livremente, conforme 

a interpretação estrita da Comunidade (CD X, 14-XI, 21)28. Por fim, para Shemesh e Werman, 

a principal diferença entre o RT e CD é o fato de CD distinguir entre o texto bíblico e sua 

exegese29. 1QS, apesar de procurar imitar a linguagem bíblica e, como vimos, em alguns 

trechos também a linguagem cultual de P, não contém exegese legal das Escrituras. A 

utilização de Is 40, 3, p. ex. serve para fundamentar sua resolução de ir ao deserto. Muito 

diferente é o caso de Jubileus, que expande as narrativas de Gn e parte de Ex, principalmente 

procurando demonstrar que os patriarcas seguiam naturalmente demandas da Torá mesmo 

antes do recebimento das leis por Moisés. Das narrativas infere-se a observância de algumas 

festas, e até mesmo do dia de Yom Kippur, associado ao luto de Jacó quando informado da 

suposta morte de José30. Já no caso do RT, vemos uma exegese implícita, que trabalha com 

inserção de textos considerados afins, ou pertinentes, a um texto escriturístico básico.  

Fraade chama a atenção para a variedade de formas de interpretação entre os MMM e, 

na mesma perspectiva, para a variedade de formas em que se apresenta a demanda do 

reconhecimento de sua autoridade (FRAADE, 1998, p. 59). Tanto Jubileus como Rolo do 

Templo, por sua vez, não citam as Escrituras, mas reescrevem-nas, retrabalhando-as. Para 

Brooke, naquele período, qualquer obra que almejasse atingir status e reivindicar autoridade 

devia partir obrigatoriamente dos antigos textos (BROOKE, 2005, In: CHAZON et al., pp. 

89-90)31. Em Jubileus, a autoridade parece basear-se no argumento de que Moisés recebera 

duas leis, a primeira antes da adoração ao bezerro, e a segunda, conforme descreve Ex 34, 

quando Deus restabelece a aliança que fora quebrada. Nesse documento, a revelação se dá 

através da mediação de um dos anjos da presença. Assim, segundo VanderKam, “The writer 

                                                        
28 As leis relativas ao sábado começam com a citação de Dt 5, 12. Fraade nota que não há qualquer relação entre 
a citação, que demanda a observância do sábado, e as leis elaboradas em CD (FRAADE, 1998, p. 71). Shemesh e 
Werman acreditam que a citação textual funcione como a abertura de um tópico, uma vez que, claramente, não é 
apresentada como texto de prova. Para eles, essas interpretações “livres” representam a prática sectária e, como 
já mencionado anteriormente, não deixam entrever a lógica do raciocínio que resultou na formulação das leis 
(SHEMESH et al., 2003, DSD X, p. 113).  
29 Os autores notam que há um exemplo no estrato legal do Documento de Damasco, mais especificamente, 
4Q266 6 II, em que não se apresenta dissociação entre Escritura e exegese, assemelhando-se muito ao método do 
RT. VanderKam, por sua vez, traz um estudo sistemático das fórmulas introdutórias utilizadas em diversos 
documentos dos MMM – CD sendo o caso clássico – que servem para apresentar citações escriturísticas, como, 
p. ex., “conforme o que falou” ou “como está escrito”, entre outros. Cf. VANDERKAM, 1998, DSD V, pp. 
391ss. 
30 Cf. artigo de J. Baumgarten que demonstra que, em Qumran, o Yom Kippur era relacionado à mortificação e 
dedicado ao jejum. Um material antigo da Mishná, no entanto, associava-o a um momento de alegria, quando o 
sacerdote concluía o rito, vivo, e assim sabia-se que o perdão e a expiação haviam se efetivado. Há mesmo 
relatos de comemorações populares, bem como de sacerdotes, pelo perdão recebido (BAUMGARTEN, 1999, 
DSD VI, pp. 184-91). 
31 Segundo o autor, desta forma, Crônicas chegaria, por fim, à canonização (Op. Cit., p. 90). 
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appears to conceive of his work, not as a replacement for the more familiar Torah with which 

it shares so much, but as another composition alongside of and supplementary to it. This 

seems to be the meaning of the reference to the Torah as ‘the first law’ in 6:22 (cf. 30:12); 

Jubilees, then, must be ‘the second law’.”
32 (VANDERKAM, 1998, DSD V, p. 397). 

VanderKam corretamente recorda que aqueles grupos que se viam como parte de uma mesma 

tradição que já se desenvolvia desde Henoc, Jubileus e Daniel, como é o caso da Comunidade 

de Qumran, fiava-se em uma revelação constante da vontade divina para cada tempo: “Those 

who placed themselves within the tradition firmly believed that God continued to speak to 

chosen individuals such as the Teacher of Righteousness. That is, for them the spirit of 

prophecy had not ceased at the time of Ezra. The people who cherished these psedepigrapha 

believed God continued to address his own in order to help them understand the writings of 

the ancient tradition and to unfold new truths to address the concerns of their times.” (grifo 

meu, Op. Cit., p. 401). A sua audiência, porém, recebia-os (Jubileus, Henoc) como originais 

dos tempos primevos, que, por sua vez, tratariam profeticamente da sua contemporaneidade, 

assim como percebiam os próprios textos proféticos nos Pesharim
33

 (CD e outros documentos 

comunais não entram no mérito).         

Se o que foi colocado acima é válido, seu peso ainda é maior com relação ao Rolo do 

Templo. Isso se deve principalmente à ousadia de seu autor que o redigiu como um quase 

monólogo divino em primeira pessoa34. O texto constitui um “quase monólogo”, uma vez que, 

aparentemente, teria sido dirigido a Moisés. A perda da parte introdutória do texto devido à 

deterioração do pergaminho torna impossível se ter 100 por cento de certeza de que esse é o 

endereçamento e mesmo dificulta a definição exata da natureza do documento. A impressão 

geral é que ele foi escrito sem os trechos narrativos que contextualizam e enquadram as leis 

mosaicas dentro da história salvífica do povo, de sua jornada da terra da escravidão à terra 

                                                        
32 Beckwith, por sua vez, lembra que o Deuteronômio por essa época já seria denominado “segunda lei”, tanto 
por Fílon como na LXX. Portanto, a menção à “segunda lei” em Jub poderia ser a Dt (BECKWITH, 1998, RQ 
69, p. 8). 
33 Brooke tece o seguinte comentário: “Over against modern view of rewritings as self-evidently secondary and 

plagiaristic, in early Judaism such imitation with its own form of exegetical innovation was entirely justifiable as 

a claim to the authoritative voice of the tradition.” (BROOKE, 2005, In: CHAZON et al., p. 90). Cf. em SILVA, 
Clarisse, 2004, pp. 252ss. sobre a convicção da seita de que os textos dos profetas referiam-se exclusivamente ao 
tempo atual da Comunidade e tratariam unicamente de sua experiência histórica como protagonistas. 
34 Callaway constata que a idéia do novo e do antigo se entrelaçam no Rolo e que a indistinção de seus limites na 
mente do próprio autor poderia ser parte da explicação para o uso da primeira pessoa para Deus: “The TS is a 

rather brash work that combines classical and neo-classical traditions without ever really indicating when one 

moves from one category to the other. I believe that the creator of the TS had no clear idea of where the 

boundaries were. He believed that turning third person speech about the deity into first person divine speech 

was permissible and perhaps only a formality.” (CALLAWAY, 2007, p. 26). Realmente, como vimos no Cap. 1 
(pp. 36s), Moisés é apenas mediador, o que torna sua palavra em nome deste Deus discurso essencialmente 
divino.   
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prometida. E mesmo que tenha havido um papel para o narrador, isso aconteceu apenas na 

introdução do texto. Assim, o(s) autor(es)/redator(es) do RT levam ao extremo a tendência 

narrativa de P e H, que, como vimos no Cap. 1, traz o “diálogo” de Moisés com Deus como 

um “quase” monólogo da divindade ao “negar-se” a transcrever a fala de Moisés. Nessas 

fontes, diferentemente de E e J, Moisés e demais personagens tendem a falar apenas dentro de 

passagens narrativas inseridas na história da peregrinação35. Desta forma, quando reescreveu 

D, que se caracteriza por ser um discurso de Moisés, o autor/redator do RT simplesmente 

manteve o modelo do monólogo divino das fontes sacerdotais, transformando as referências 

em 3ª pessoa do Dt em discurso em 1ª pessoa. Aparentemente, para quem escreveu ou editou 

o Rolo do Templo, a Lei, preferencialmente, é proclamação divina. As únicas pistas para uma 

contextualização “histórico-narrativa”, ao menos no material sobrevivente, são oferecidas no 

próprio discurso de YHWH e não pelo narrador. Na Col. LI, YHWH menciona o monte onde 

as leis de pureza são outorgadas, certamente o Monte Sinai: “E advertirás os filhos de Israel 

de toda a impureza. Vacat. E não se contaminarão com eles
36

, com os quais, Eu falo a ti neste 

monte, não se contaminarão. Vacat.” (LVI, 5-7). Segundo Shemesh e Werman, existem 

basicamente duas fontes de autoridade, o Sinai e a revelação divina através da interpretação 

inspirada (SHEMESH et al., 2003, DSD X, pp. 105 adiante)37. Continuando, os autores 

recordam algo que mencionamos rapidamente acima, ou seja, o RT não faz distinção entre sua 

exegese e as Escrituras, mas faz dela um com o texto sagrado: “In short, the Temple Scroll 

does not refer to the biblical text; rather, it presents itself as Torah. Such a presentation is in 

harmony with its underlying derivation of authority…: this authority emerges from its self-

perception as part of divine Sinaitic revelation.” (Op. Cit., p. 111). Para Schiffman, a exegese 

refletida no RT, que não refletiria o pensamento do grupo que escreveu os textos sectários dos 

MMM, separa-se principalmente destes ao negar a possibilidade de uma revelação que não 

fosse sinaítica: “He (o autor do RT) seeks to assimilate extra-biblical traditions by the 

contention that his new, rewritten Torah properly expresses the will of God as revealed in the 

                                                        
35 Esta é a tendência. Uma exceção é a súplica de Moisés e Aarão em favor da assembléia no caso da rebelião de 
Coré, Datã e Abiron (Nm 16, 22). Ainda assim, o texto não narra coisas como “e Moisés e Aarão disseram a 
YHWH” para introduzir o que poderia ser um diálogo, mas “E caíram sobre suas faces e disseram (em 
oração):...”. Essa é a mesma atitude de Ezequiel em todo encontro seu com YHWH, o que parece indicar ser a 
única atitude possível, na concepção sacerdotal, diante do divino (v. Cap. 1, p. 25, N. 32. p. 66, p. 108 e Cap 2, p. 
126, N. 44).  
36 A referência específica é à carcaça de animais, puros ou não. Na verdade, há uma expansão com relação ao 
texto bíblico que se refere apenas à carcaça: “E todo o que carrega (qualquer parte) de seus ossos ou de sua 

carcaça, couro ou carne ou unhas lavará suas vestes e banhar-se-á com água e se pondo o sol, depois, estará 

puro.” (11QT LI, 4-5). Cf. todo o trecho (L, 20-LI, 10) em nosso anexo, com a tradução comentada do 
documento. 
37 Segundo os especialistas, era crença comum no Segundo Templo que a lei divina provinha do Sinai (v. p. ex., 
WEINFELD, 2005, p. 164). 
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original document. He asserts that the correct meaning of the divine revelation at Sinai, 

which apparently was left vague in the canonical Torah, is to be found in the Temple Scroll. It 

follows that, like the sectarians of Qumran, he has no dual Torah concept. But unlike that 

group, he does not accept the notion of a continuous, inspired revelation through biblical 

exegesis. He recognizes only a one-time revelation, at Sinai, and in this respect he agrees 

with the later tannaim.” (SCHIFFMAN, 1991, In: TALMON, p. 143). No entanto, parece-nos 

pressuposição a afirmação de que o autor do RT não aceitaria, a priori, a idéia de revelação 

continuada através da exegese das Escrituras como “coisas escondidas” “נסתרים”, transmitidas 

à Comunidade38. Sua obra simplesmente tinha outro caráter e é possível que, em seu tempo, 

sequer tivesse surgido esse tipo de exegese, uma vez que parece claro pelo próprio texto que 

ele provavelmente não conhecia, ao menos no momento da criação do documento, a 

Comunidade já organizada39. Mas realmente, ele não pretendia fazer exegese ou revelar 

“coisas escondidas” que pertenceriam exclusivamente à Comunidade, mas estabelecer Torá 
                                                        
38 Entendemos que, no Documento de Damasco, a Comunidade descreve sua visão de exegese inspirada da Torá 
através de “instrumentos” ou “meios” que seu intérprete máximo, que havia sido escolhido por Deus, um dia lhes 
revelara: “E levantou de Aarão homens de discernimento e de Israel sábios e os fez ouvir. E cavaram o poço: ‘o 

poço foi cavado pelos príncipes e escavado pelos nobres do povo com o cetro’ (Nm 21, 18). O ‘poço’ é a Torá e 

aqueles que o cavam Vacat. são os penitentes de Israel, que saem da terra de Judá e vivem na terra de 

Damasco. Deus chamou-os todos de ‘príncipes’, porque eles O procuraram, e sua honra não foi rejeitada (?) 

pela boca de nenhum. Vacat. E o cetro é o intérprete da Torá sobre quem disse Isaías, ‘que produz os 

instrumentos para seu trabalho’ (cf. Is 54, 16). E ‘os nobres do povo’ são os que vêm para escavar o poço com 

os instrumentos que decretou o cetro a fim de andar neles em todo o tempo da impiedade e não obterão nada a 

não ser com eles até o estabelecimento daquele que ensinará a justiça nos últimos dias. Vacat.” (CD VI, 2-11). 
Existe a possibilidade de que este intérprete seja o Mestre de Justiça. Heger, que polemiza com Schiffman com 
relação ao entendimento de “coisas escondidas”, argumenta que os manuscritos descreveriam o Mestre 
exclusivamente como aquele que teria o dom da revelação divina para decifrar os acontecimentos escatológicos 
“escondidos” nos escritos proféticos. (HEGER, 2007,RQ 90, p. 186). Ele também não acredita que a exegese de 
Qumran dependeria de revelação, mas de estudo sério e intenso. Seus manuscritos dariam a entender que o 
estudo é necessário para se descobrir a verdade (cf. 4Q266 Frag. 2 I e 4Q417 2 I 6. O MMT adverte que: 
“[escreve]mos a ti que deves compreender no livro de Moisés [e] nos livros [dos pro]fetas e em Davi[d...] [os 

eventos de] cada geração.” Frags. 14-21, ll. 10-11 (4Q398 14 – 17, I ; 4QMMT C 1-17). O que daria a supor 
que o endereçado era perfeitamente capaz de, através do estudo da Torá, chegar à verdade. Porém, 
aparentemente, também precisava de auxílio: “E mesmo nós escrevemos a ti algumas das obras da Torá que 

pensamos serem boas para ti e para teu povo, pois vemos que tens inteligência e conhecimento da Torá. 

Compreenda todas essas coisas e busca diante Dele que estabeleça em retidão o teu conselho e mantenha longe 

de ti os pensamen[to]s maus e o conselho de Belial de maneira que possa alegrar-se nos últimos tempos 

percebendo que a essência de nossas palavras é verdadeira.” Frags. 14-17 Col. II, ll. 2-6 (=4Q399 I-II; 
4QMMT C 25 – 32). Assim, mesmo tendo “inteligência e conhecimento da Torá”, o endereçado da carta não 
chegou sozinho à “verdade”. Para aqueles que escreveram o MMT, o destinatário não precisava apenas da ajuda 
deles para de conhecer as coisas “boas para ti e para teu povo”, mas também de Deus. A sinceridade na busca da 
vontade divina era indispensável, mas a “verdade” não viria através de alguma revelação aleatória, mas devia ser 
próxima à “verdade” que já fora concedida aos prováveis fundadores da Comunidade. Afinal, a dialética, 
aparentemente, é a seguinte: enquanto o estudo e a exegese são parte do processo, a revelação (e convicção) de 
que uma interpretação é verdadeira em detrimento de outra só poderia vir de Deus. Por isso, o radicalismo da 
seita com relação à sua interpretação/verdade. Em minha opinião, o parâmetro da liderança de Qumran para 
aceitar uma interpretação era o próprio pensamento sacerdotal em seu extremo mais estrito, que se torna 
sinônimo de santidade. E nesse sentido, não importa se o texto interpretado fosse do Dt ou de Gn, importam as 
lentes com que são lidos. Afinal, na época da fundação da Comunidade, não existiam mais “fontes” da Torá, mas 
sacerdotes instruídos no pensamento milenar de seus pais e da herança de seu povo.  
39 Seguimos tratando dessa questão, por outra perspectiva, no parágrafo seguinte. 
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para todo Israel. Heger, apoiando-se na crença da eternidade da Torá e de sua exclusiva 

mediação via Moisés no Sinai, crença que era difundida no período, deduz de sua análise do 

RT que ele não tratava simplesmente da transmissão de ordenanças comunais ou de “coisas 

escondidas”. Ele diz “...the rules regarding the Temple’s construction in the TS were eternal; 

their validity was not restricted to a specific period. It is an opinion communis (and there is 

thus no need to substantiate this with scholarly citations) that the author of the TS intended to 

bestow on this work a Sinaitic origin, to render it equal in its authority to the Torah.” 

(HEGER, 2007, RQ 90, p. 190).    

A segunda pista aparece na Col. XLIV, 5-6, com uma referência a Aarão, irmão do 

endereçado: “E t[o]do o lado direito do portão de Levi e esquerdo distrib[uirás] para os 

filhos de Aarão, teu irmão, cento e oito salas e seus quartos e suas duas cabanas”. A 

introdução do documento certamente trazia a quem o discurso era dirigido, informação que 

nos foi negada. Como vimos, também não há como confirmar se o importante recurso da 

narração, utilizado em toda a Torá, teria sido empregado aqui para contextualizar o “discurso 

divino”. Não obstante, em contraposição ao que alguns especialistas sugerem, acreditamos 

que essas duas pistas, a dupla contextualização apresentada pela própria divindade, 

respondem convincentemente que o local da revelação é o Sinai e que Moisés, irmão de 

Aarão, é o endereçado por Deus e, portanto, sua mediação não teria sido descartada. Ao 

contrário, sua mediação continua imprescindível. A despeito do fato de que, segundo nossa 

concepção do documento, o RT seja uma obra sacerdotal, Aarão ou o povo não tomam o lugar 

de Moisés no diálogo direto e único que Deus mantém com Moisés, exclusivamente. Moisés 

ainda é a figura autoritativa, superior a todas, que transmite as leis divinas, seja a Aarão, seja a 

todo o povo40. Os autores de H, como vimos no Cap. 1, e agora os do RT (e Dt, apesar de não 

                                                        
40 A despeito de haver uma teoria bastante propagada de que o povo em geral seria o endereçado imediato na 
montanha e que Israel seria o “irmão de Aarão”. De acordo com tal teoria, os mandamentos para o futuro, depois 
da conquista e do estabelecimento do reino e do Templo, tampouco poderiam ter sido dirigidos a Moisés, que 
não entrou na terra. Lyons, porém, lembra que o contato direto entre Deus e o povo iria contra a narrativa da 
Torá, que sempre o negou. Mas mais que isso, 11QT, desta forma, inutilizaria a mediação sacerdotal, uma vez 
que o povo teria tido esse contato no Sinai sem a necessidade de mediações. Lyons diz que o RT manteria, 
assim, “the need for priestly mediatio –one of its own major concerns–by appearing to reveal an example that 

did not require it! … if it was used more widely–as teaching or preaching material, for example–it seems highly 

likely that the role of Moses as mediator would need to have been openly acknowledged.” (LYONS, 2003, p. 
145). O autor então volta sua atenção para a introdução que certamente conferia o contexto em que os 
mandamentos foram outorgados. Ele faz algumas sugestões do que poderia ter sido a introdução do documento 
(como Wise, parece acreditar que não havia uma coluna antes da primeira que sobreviveu, mas não concorda 
com o início “deuteronômico” sugerido por Wise; v. WISE, 1990, p. 156), que são as seguintes: 1) These are the 

words [or laws and statutes] that YHWH spoke to Moses on the mountain...” 2) These are the words that YHWH 

spoke to Moses concerning all Israel on the mountain…” 3) These are the words that YHWH spoke to Moses on 

the mountain as recorded in the Book of the Law which is in front of the priests (cf. 56. 3-10, 20-21)”. Embora 
reconheça que sejam apenas conjecturas, o autor bem nota que resolveria uma série de problemas: a primeira 
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ser sacerdotal ou depender da teologia do Sinai ou do tabernáculo), guiavam-se pela idéia da 

continuidade da revelação divina. Mas, diferentemente dos autores de H, aqueles que 

escreveram o RT não se basearam na crença do tabernáculo como lugar de revelação 

ilimitado, colocando-se no caminho do deserto em direção à terra prometida. Antes, 

recorreram ainda a outra fonte de autoridade além de Moisés, o monte Sinai. VanderKam não 

duvida do status autoritativo do documento: “A work such as the Temple Scroll is an 

important witness to the Qumranic concept of ongoing revelation. As experts on the work 

have shown, where the biblical base for the scroll (Exodus through Deuteronomy) presents a 

revelation as God’s third-person address to Moses, speaking directly to Moses–something 

that constitutes the most immediate and indisputable form of revelation. It is almost 

inimaginable that a text presented as direct speech by God to no less a recipient than Moses 

would lack authoritative standing.”
41 (VANDERKAM, 1998, DSD V, p. 388). Brooke dá 

ainda um passo além ao afirmar que a escolha do Hebraico pela seita de Qumran para 

escrever seus textos demonstraria que, para seus autores, não existiria descontinuidade entre a 

Comunidade e o antigo Israel. Eles seriam continuadores da tradição antiga que herdaram, 

além de renovadores da aliança eterna de Deus com seu povo. Ele diz: “The presence of so 

many compositions of reworked scripture within the library of a community with such a self-

understanding should also be taken into account. In some way the community sees itself as 

belonging with Moses and the prophets to the period of the production of authoritative texts 

in Hebrew.”
42 (BROOKE, 2005, In: CHAZON et al., p. 94). Quanto mais isso deve ser 

verdade para o Rolo do Templo.               

Alguns especialistas colocaram tal status em dúvida por não haver uma citação clara ao 

RT como autoridade legal em um documento reconhecidamente da Comunidade (ao menos 

no material que sobreviveu). Jubileus, p. ex., é citado em CD XVI, 2-443 e em 4Q228 1 I, 9, 

por meio de uma fórmula comum de introdução à citação escriturística. Contudo, mesmo 

alguns livros “bíblicos”, que sabidamente eram reconhecidos em Qumran como sagrados, não 

                                                                                                                                                                             
pessoa do “narrador” (Deus), a duvidosa posição de Moisés, a potencial perda de autoridade por parte dos 
sacerdotes, entre outros (Op. Cit., pp. 146-7).  
41 Não precisa haver contradição no que se falou acima sobre a diferença entre revelação continuada 
(representada em textos como CD ou os Pesharim) e revelação sinaítica. A questão aqui não é a apresentação do 
RT, que realmente remete a autoridade de sua revelação ao Sinai, mas a da crença de seu(s) autor(es) na 
revelação divina ainda em seus dias.   
42 Brooke ainda recorda que o Hebraico era a língua do Templo e, assim, parte do cotidiano da liderança de 
Qumran. Era também a língua escatológica, uma vez que seria novamente o idioma universal após a renovação 
do mundo e em continuidade com o estado de mundo paradisíaco (v. BROOKE, 2005, In: CHAZON, p. 93 e 
Nota 25). 
43 CD parece fornecer o título original da obra: “E a interpretação de seu tempo, quando Israel estava cego para 

tudo isso; eis, está especificado no Livro das Divisões dos Tempos, em seus Jubileus e em suas Semanas.”. 
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são explicitamente citados, como é o caso de Gênesis44. Jubileus, outrossim, foi aceito como 

livro sagrado por grupos cristãos como, p. ex., entre os etíopes, o que, segundo VanderKam, 

pode indicar seu status autoritativo entre outros grupos judaicos além da Comunidade (cf., 

sobre os temas tratados neste parágrafo, VANDERKAM, Op. Cit., pp. 395ss e SWANSON, 

2004, RQ 83,  que fala em “gradações de autoridade”, p. 409). A ausência de qualquer traço 

de polêmica ou características tipicamente sectárias também aponta para a conclusão de que 

era uma obra mais divulgada do que se poderia imaginar primeiramente. O RT, em contraste, 

oferece apenas paralelos, principalmente com o MMT e CD, e a dependência ou prioridade de 

um documento com relação ao outro parece-nos difícil discernir. Um exemplo pode ser dado 

com CD V, 7 que, como vimos, proíbe a relação ou casamento de um tio com sua sobrinha, o 

que está de pleno acordo com o RT em LXVI, 15-17: “Um homem não tomará a irmã de seu 

pai ou a irmã de sua mãe porque é iniqüidade. Um homem não tomará a Vacat. filha de seu 

irmão ou a filha de sua irmã porque é uma abominação. Vacat.”
45. Ambos colocam-se, 

aparentemente, em oposição a uma prática da época e, é muito evidente, está na contramão do 

que foi estabelecido pelos rabinos46. Contudo, em CD, não se trata de uma citação e não há 

referência a outro documento como fonte autoritativa. Também vimos acima que CD oferece 

uma explicação para sua posição, qual seja, toda lei, que não de gênero, vale para homens e 

mulheres47. Seria um ótimo momento para o autor providenciar uma prova autoritativa. Se o 

RT fosse ou conhecido pelo autor ou por ele reconhecido como texto sagrado, não teria por 

que se furtar a esse auxílio de peso. Existe sempre a possibilidade, no entanto, de que CD, na 

verdade, seja mais antigo do que o Rolo; todavia, este trecho em particular, que não pertence 

ao estrato legal de CD e parece apontar para um momento em que o conflito e a oposição 

entre os grupos parecem mais consolidados, é provavelmente mais tardio. Mas também é 

possível que o autor de CD estivesse apenas ciente de que, para aqueles contra quem 

                                                        
44 Ele é citado não explicitamente (sem fórmula) nas referências à criação do homem e da mulher e na entrada de 
casais na arca de Noé na argumentação contra a poligamia, como vimos acima. VanderKam admite, porém: “It 

should be said, though, that with very few exceptions, only books that did become parts of the Hebrew Bible are 

quoted after one of the introductory formulas.” (VANDERKAM, 1998, DSD V, p. 396).  
45 Para comentários sobre o trecho, v. Anexo com a tradução. Yadin defendia a dependência de CD sobre o RT: 
“It should be noted that the text in the Damascus Document is identical to that of the scroll and may be founded 

upon it.” (YADIN, Vol. I, p. 372). 
46 É mais que válido pensar que essa era a posição farisaica (que provavelmente eram “os construtores do muro” 
de CD e os “intérpretes de coisas fáceis” nos Pesharim), rejeitada veementemente pela Comunidade. 
4QHalakha(a) legisla a mesma lei (4Q251 Frag. XII, 2-5). 
47 Bernstein e Koyfman classificam o método empregado nos dois textos como homogeneização, denominado 
“Binyan Av”, na literatura rabínica (cf. tema em BERNSTEIN et al., pp. 80ss). Sobre CD comenta: “... the 

author of CD appears to argue that the text was written for males but should be applied equally to females. How 

does he know this? It may be the simple observation that the degrees of kinship of the two cases are identical 

that forces the logical conclusion that the law must be applied to the one not mentioned in Scripture as well.” 
(Op. Cit., p. 82).  
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polemizava ou para aqueles a quem o documento procurava instruir, o RT não era - ou não era 

ainda, no caso de um novato - uma autoridade48. Ou talvez, simplesmente, o tenha usado 

como fonte alusivamente, mas não o tenha citado pelo fato de que, como sabemos, não era tão 

costumeiro oferecer textos de prova ou, ainda, porque não lhe tenha parecido necessário ou 

não lhe interessava quebrar o fluxo textual. Enfim, são muitas as possibilidades e é impossível 

fazer qualquer afirmação categórica sobre o caso49. O RT, por outro lado, não argumenta, 

apenas estabelece a transgressão e justifica sua proibição ao qualificar, em conformidade com 

o texto bíblico, que aquele ato “é uma iniqüidade”50. Esta é sua palavra final e, de certa forma, 

é também “bíblica” e, portanto, inapelável. Assim, não obstante não conseguirmos 

compreender qual a relação exata entre o Rolo do Templo e o MMT ou CD, estamos 

convencidos do status do documento por si só. 

Alguns especialistas vêem o movimento refletido nos MMM como basicamente 

reformador e inovador dentro do período do Segundo Templo51. Isso porque a tradição, e não 

as Escrituras, seria a fonte de autoridade estabelecida na época. Para Schremer, um suposto 

retorno ao texto sagrado teria levado a Comunidade a perceber “sua culpa” por entender que 

não a estariam seguindo apropriadamente52. Neste retorno, a seita seria pioneira no emprego 

das Escrituras como base para estabelecer seu estilo de vida e no seu uso como texto-prova 

para corroborar sua exegese. Segundo o autor, o pouco uso desse método de textos-prova, 

mesmo em Qumran, e sua inexistência nos materiais rabínicos antigos, questão já pontuada 

anteriormente, demonstrariam que, na verdade, durante todo esse período costumava-se 

derivar decretos da tradição e não das Escrituras. É Schremer quem claramente afirma: “My 

point is therefore not that the book of the Torah was actually unknown, but that when 

halakhic issues were raised, it was not customary to appeal to the book of the Torah as the 
                                                        
48 Parece bastante provável, apesar de algumas tentativas de provar o contrário – v. Wacholder, pp. 61ss; - que o 
RT não teve qualquer abrangência maior no Judaísmo e tenha ficado restrito ao grupo que o criou ou herdou (cf. 
BROOKE, 2005, In: CHAZON et al., p. 104, sobre obras que tiveram status reconhecido apenas dentro das 
esferas que as produziram).  
49 Analisaremos outro ponto coincidente entre CD e 11QT mais adiante. 
50 Poderíamos dizer que uma diferença entre 11QT e CD seria a preocupação essencial de 11QT e de Lv 18 com 
a pureza da terra e do Templo, em contrapartida com outros interesses de CD. Todavia, não é essa a realidade; 
antes, o que se depreende do texto de CD é que este tem na contaminação do santuário seu maior temor: “E eles 

contaminaram continuamente o santuário por não fazer distinções de acordo com a Torá e eles habitualmente 

deitam com aquela que vê o seu sangue menstrual fluindo e tomaram cada um a filha de seu irmão e a filha de 

sua irmã.” (CD V, 6-8).  
51 O mesmo pensa J. Baumgarten ao analisar o material legal de DD, descoberto na caverna 4, em que a 
Comunidade parece polemizar com os “que buscam coisas fáceis”, ou seja, os fariseus, e colocar-se contra o 
direcionamento que a sociedade estava tomando (BAUMGARTEN, J. 1999, In: KUGLER et al, p. 150). 
52 O autor compara o que aconteceu em Qumran com fenômenos como o que está acontecendo atualmente nos 
grupos ultra-ortodoxos, e que se deu com os karaítas durante a Idade Média ou durante a Reforma Protestante no 
século XVI. Ele diz: “From a comparative perspective we may say that as a rule the ‘text-based’ type of 

religiosity is a reaction to the ‘tradition-based’ one. Thus, by its very nature, the ‘text-based’ mode of religiosity 

is secondary and innovative.” (SCHREMER, 2001, p. 107).  
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deciding factor.” (SCHREMER, 2001, p. 115; contudo v. sobre a questão da p. 114 à 117). 

Mais adiante ele dirá em nota que, enquanto Qumran apresentava um uso criativo da Torá, o 

grupo rabínico posteriormente utilizaria o texto bíblico como um suporte para costumes e 

práticas já existentes e consolidados53. A tese é controversa, pois não sabemos o quanto 

Qumran teria herdado de sua tradição sacerdotal ancestral. Lembramos também o que foi 

colocado acima sobre a influência farisaica no Templo já no período hasmoneu, como indica a 

polêmica no MMT. Vimos que os fariseus teriam saído suficientemente fortes da Revolta 

Macabaica a ponto de se imporem nos assuntos do Templo e das leis de pureza que o 

governavam. Porém, também teriam sua influência interrompida, temporariamente, creio eu54, 

quando entraram em conflito com Hircano que, segundo Josefo, “abandoned the Pharisaic 

party and nullified the ordinances which they had established for the people and punished 

                                                        
53 Em outra nota ainda diz que, quanto mais a exegese distancia-se do literal do texto, mais a necessidade de 
definir o método utilizado para estabelecê-la é demandada. Assim, parece entender que a ausência da explicação 
do processo exegético em Qumran dever-se-ia à sua maior literalidade. Isso é dito em comparação com o 
desenvolvimento a que chegaria a exegese rabínica. A exegese legal (frise-se) qumrânica, mesmo quando se 
desvia do literal, não alça vôos longos, e, de um modo geral, conclui seu escrutínio com uma visão ainda mais 
estrita que o texto sagrado. Porém, isso não quer dizer que as Escrituras não serviram a posteriori para confirmar 
forçosamente idéias próprias da Comunidade ou sacerdotais. Sua posição contra a poligamia é um exemplo, uma 
vez que nunca foi proibida pelo texto sagrado. Schiffman aponta para a dificuldade dos grupos no Segundo 
Templo para legitimarem estilos de vida e prática, que haviam se desenvolvido naturalmente durante o tempo: 
“Second Temple Judaism was intensely concerned with the question of how to incorporate the extra-biblical 

traditions and teachings into the legal system, and how to justify them theologically.” (SCHIFFMAN, 1991, In: 
TALMON, p. 141). Tanto Schremer quanto Schiffman, apesar de terem visões diferentes sobre o estágio da 
exegese farisaica no período, defendem que os saduceus atestariam para a exegese mais literal das Escrituras por 
nós hoje conhecida (SCHREMER, 2001, p. 120 Nota 46 e SCHIFFMAN, Op. Cit., p. 143).    
54 Isso porque, aparentemente, existem algumas evidências de que a halakhah farisaica prevalecia no período 
anterior à destruição do Segundo Templo. Knohl faz menção a uma moeda da época da revolta de Bar Kokhba, 
ou seja, de no mínimo 60 anos após a destruição, em que a Mesa da Presença estava exposta na entrada do 
Templo. Rabinos na Mishná Hag 3, 5, J. Hag. 3, 8 e B. Hag. 26, 2 defendiam abertamente a exposição da mesa e 
da Menorah para o povo às portas do Templo. Knohl, por conseguinte, acredita que a moeda do período da 
revolta descreva o que algum peregrino a Jerusalém, então criança, viu durante as festividades no Templo 
(KNOHL, 2003, p. 131). Os saduceus, certamente, eram contrários a tal exposição dos objetos santos, o que é 
implicitamente proibido em Nm 4, 18-20, uma vez que é decretada a sentença de morte para qualquer leigo que 
visse ou tocasse objetos de dentro do Tabernáculo, como vimos no Cap. 1, 1.2. Regev argumenta que os MMM 
defenderiam uma maior abertura com relação aos leigos do que os saduceus. Considero, contudo, que ele 
presume demais das poucas concessões previstas nos MMM. Ele cita, p. ex., o fato de, em 11QT, os muros 
externo e intermediário do Templo serem nomeados com os nomes das tribos ou que parte dos chefes pudessem 
participar da Festa das Cabanas no átrio externo etc (REGEV, 2005, DSD VII, pp. 177-8). Por outro lado, é 
difícil saber, apenas através das polêmicas com os fariseus, o quanto os saduceus realmente eram radicais com 
relação a isso. Sabemos que no Templo de Herodes, mesmo homens em estado de impureza e estrangeiros 
podiam adentrar o complexo do Templo, no átrio dos gentios. Homens puros provavelmente faziam o abate do 
seu sacrifício dentro do átrio interno, desde que respeitando a região do altar. O RT não prevê algo que chegue 
próximo a isso, estabelecendo os levitas como uma verdadeira tropa de proteção entre o povo e os sacerdotes, 
além da expressa negação de acesso ao átrio interno. Com relação à mobília do Templo, sabemos que o RT 
concorda com a posição dos saduceus. Regev lembra que um ponto crucial de desacordo entre saduceus e a 
Comunidade de Qumran é o calendário (Op. Cit., 169ss). Fariseus e saduceus, por sua vez, também pareciam 
estar satisfeitos com a construção do Templo, antes ou depois da reforma de Herodes, enquanto o RT é a prova 
de que a Comunidade esperava por outro Templo (Op. Cit.,p. 164). Essas duas diferenças básicas, lembrando 
que se poderiam levantar outras, mostram de forma convincente que o Rolo, a despeito de concordar em muitas 
leis com o que se conhece dos saduceus, não tem sua origem entre eles (cf. todo o artigo de Regev, em Op. Cit., 
pp. 158-188).      
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those who observed them. … Now I wish to state that the Pharisees had passed on to the 

people certain ordinances handed down by the fathers and not written in the Laws of Moses, 

for which reason they are rejected by the sect of the Sadducees, who hold that only those 

ordinances should be considered valid which were written down, and those which had been 

handed down by the fathers need not be observed.”
55. De qualquer modo, havia certamente 

nesse período, mesmo que a partir da perspectiva de tradições mais populares e laicas, um 

esforço entre os fariseus de entender a Torá e cumpri-la56. Em certo grau, ponderamos 

também sobre a afirmação de o caráter da Comunidade ser essencialmente reformador ou, 

melhor, se essa reação da seita deu-se a partir de um redescobrimento do texto bíblico. Afinal, 

partimos do pressuposto de que a liderança qumrânica, bem como seus fundadores, eram 

sacerdotes anteriormente vinculados ao Templo, oriundos de uma elite educada nas Escrituras 

e no estudo da prática cultual conforme estabelecida na Torá. Desta feita, a reação, ao 

contrário, pode ter ocorrido diante de uma influência cada vez maior de setores laicos e 

farisaicos dentro do Templo (basta conferir o MMT). A tentativa de reforma por trás das 

origens de Qumran é, portanto, extremamente conservadora e voltada para seu círculo 

interpretativo sacerdotal. As maiores inovações de Qumran aconteceram no plano 

organizacional, conforme se desenvolveu diante dos desafios da seita em se estabelecer como 

comunidade57. Brooke afirma, com razão: “If reworking authoritative traditions appears to 

the modern eye as innovative, it is in fact a process that establishes identity through 

connection with and appropriation of earlier traditions, and so is essentially a conservative 

                                                        
55 Ant. 13.296-7; conforme se encontra em BAUMGARTEN, 1991, p. 154. 
56 Segundo análise da polêmica encontrada nos manuscritos, Schiffman conclui que a base da exegese rabínica 
estava mais desenvolvida do que se imaginava nesse período (SCHIFFMAN, 2000, pp. 139ss). Em outro estudo 
ele conjectura a primazia farisaica, pelo menos durante certo tempo no governo hasmoneu: “4QMiqsat Ma‘asei 

Torah appears to imply that, at least in certain matters, the Temple procedures followed views attributed in 

tannaitic sources to the Pharisees, rather than those attributed to the Saducees. We must now seriously reckon 

with the possibility of Pharisaic leadership in Second Temple halakhah.” (Op. Cit., 1991, p. 144). Baumgarten 
extrai da Mishná o que seria o exato momento em que os fariseus teriam perdido por algum tempo sua primazia, 
ao menos nos assuntos do santuário. Em b. Kid. 66a é descrito o seguinte diálogo entre Alexandre Janeu e Elazar 
b. Po’irah, um saduceu: Janeu: - “What should I do?”; Elazar: - “Listen to my advice and stamp them out.”; 
Janeu: - “And what will become of the Torah?” Elazar: - “Behold, it is written and placed in a corner. Whoever 

wishes to learn let him come and learn.”. Ele continua citando e traz R. Nahman b. Yitzhaq, de um tempo 
bastante posterior a esta suposta conversa, criticando o rei e sumo sacerdote por ter sucumbido à heresia e 
deixado a lei oral de lado. Independentemente de problemas com a diferença cronológica entre o diálogo, que 
certamente não é ipsis literis qualquer conversa que Janeu tenha tido, e o rabino, o núcleo da questão apontado 
por ele se mantém. Baumgarten conclui: “... we should understand the words attributed to Elazar as an 

expression of the Sadducaean position that only laws which are ‘written and deposited’, that is recorded in some 

official codex, are considered authoritative, and not those orally transmitted by the sages.” (BAUMGATEN, J. 
1991, pp. 153-4). Para uma fonte mais próxima da época e que trata de tema semelhante, v. Ant. 13.296. Uma 
diferença, no entanto, é que, como vimos, Josefo localiza o conflito entre fariseus e hasmoneus no governo de 
Hircano.  
57 Poder-se-ia citar o calendário solar como uma inovação da seita, além de ser, provavelmente, uma das 
revelações de “coisas escondidas” referidas pela Comunidade. No entanto, ele é herdado dos círculos envolvidos 
com a produção de Henoc e Jubileus e, portanto, não é uma inovação de Qumran. 
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activity. The reworkings of scripture in the Qumran library reflect both the character of the 

identity of the community, as conservative, and the process through which it wished to project 

itself as conserving the traditions of the true Israel of old.” (BROOKE, 2005, In: CHAZON 

et al, p. 99). Sobre o RT, Schremer, baseado em Yadin58, aponta para o que poderia ser uma 

ênfase do autor do documento nesse ponto específico, i.e., a lei deveria ser sempre baseada na 

Torá e “na verdade”, em oposição à falsa halakha, que era ensinada alhures: “E agirás de 

acordo com a Torá que eles te pronunciarem e segundo a palavra que te disserem Vacat. do 

livro da Torá que eles pronunciam a ti na verdade” (11QTa LVI, 3-4)59. 

 

5.3) Fontes e métodos exegéticos: Como o Rolo do Templo fez-se Torá    

 

E é desse ponto que iniciamos nossa análise efetiva do Rolo do Templo
60. O nosso último 

capítulo, com a análise do conteúdo, está estruturado em tópicos que seguirão mais ou menos 

as supostas “fontes” de que se utilizaram o(s) autor(es)/redator(es) do RT61, que, segundo os 

especialistas, seriam basicamente estas62: 1) plano arquitetônico do Templo (II, 1- XIII, 8; 

XXX, 3-XLVII, 18); 2) listagem dos sacrifícios a serem ofertados nas festas de peregrinação 

(XIII, 9-XXX, 2); 3) leis de pureza concernentes ao Templo, à cidade escolhida e à terra de 

Israel (XLVIII-LI, 10)63; 4) a Torá do rei (LVII-LIX); 5) paráfrase de Dt64 (LI, 11- LVI; LX, 

1-LXVI, 17). Todavia, não nos importa tanto, presentemente, se o Rolo do Templo foi 

                                                        
58 Cf. nosso comentário sobre esse trecho e citações da pesquisa de Yadin em nosso anexo com a tradução do 
RT. 
59 Cf. as alterações feitas pelo autor do RT em relação ao texto de Dt em nosso comentário da tradução. Por 
exemplo, a primeira aparição do termo “Torá” é uma substituição do termo “palavra” em Dt, e a segunda traz a 
inserção de todo o trecho “do livro da Torá ... na verdade”.   
60 A análise do documento está balizada dentro de nosso tema, o novo Templo e o papel do sacerdote nele.    
61 Wise descarta que a mudança no uso do pronome pessoal (p. ex., do endereçamento da 3ª pessoa do singular 
para 3ª do plural) seja um critério para discernir entre as fontes, assim como, no TM, não é critério para discernir 
camadas literárias (porém, esse foi um dos critérios utilizados por Wilson e Wills em seu estudo WILSON, A; 
WILLS, L. Literary Sources of the Temple Scroll. HTR 75, 1982, pp. 275-288; WISE, 1990, pp. 22-3).   
62 Existe um consenso geral, mas não em todos os aspectos. 
63 Callaway prova convincentemente que não há como separar estilística, terminológica e tematicamente a 
suposta “fonte de pureza” (XLVIII-LI, 10) das leis de proteção da pureza do Templo em XLV-XLVII. E mais, 
XLV-XLVII pertencem essencialmente à “fonte do Templo”. Portanto, o autor, e nós, defendemos que não 
existe uma “fonte da pureza” independente da fonte do projeto do Templo (v. argumentação em CALLAWAY, 
RQ 46, 1986, pp.213-222).     
64 Riska desenvolve suas noções próprias do que seria “paráfrase” das Escrituras e “Bíblia Reescrita” no interior 
do RT. A última caracterizar-se-ia pela introdução de novos elementos ou significados adicionais dentro do texto 
fonte, desde que estando ausentes fórmulas introdutórias. Paráfrase calcar-se-ia na reorganização dos elementos 
que já estão no texto bíblico, sem adições (RISKA, 2001, pp. 167-8). Estas foram definições que o ajudaram em 
seu estudo restrito às colunas 2-13, sendo que, p. ex., ele deduz que, entre as colunas II-XIII, as primeiras 
constituem-se basicamente de paráfrases e, depois, cada vez mais, de “bíblia reescrita” (Op. Cit., p. 199). Poder-
se-ia talvez inferir desta conclusão que o autor buscou dar início à obra no tom mais próximo possível do texto 
bíblico para, gradualmente, liberar-se na introdução de novo material ou de inserções de outros textos 
escriturísticos e material original. Contudo, não nos ateremos a tais classificações literárias.   
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realmente formado por uma diversidade de fontes, pois certamente o autor/redator tinha uma 

intenção ao reuni-las e editá-las como o fez. Mesmo assim, é difícil aos defensores da tese das 

fontes, tese que não descartamos de modo algum, discernir o que seria original à fonte e o que 

o redator pode ter modificado visando ao resultado final desejado. Também não se pode ter 

certeza se alguma dessas fontes seria obra pessoal do redator, principalmente trechos de 

composições expandidas a partir de um tema posto pela Torá, mas desenvolvidas 

independentemente das Escrituras, como é o caso de trechos da Torá do Rei65. Trechos 

inteiros da Torá do Rei são reconhecidamente material não-bíblico, como, p. ex., o 

estabelecimento do conselho de 36 pessoas: 12 sacerdotes, 12 levitas e 12 representantes da 

sociedade leiga. O plano do Templo descrito no RT, da mesma forma, embora utilize muito 

material bíblico, mas não apenas, produz um resultado único. A despeito de buscar uma 

correspondência com o tabernáculo do deserto, o esboço do plano do Templo apresentado traz 

muitas novidades com relação a todos os planos conhecidos. Como coloca Zahn, o autor do 

RT não utiliza o texto sagrado somente como sua argamassa, mas também como seu ponto de 

partida para um desenvolvimento de idéias próprias e inovadoras (ZAHN, 2005, p. 451). 

Essas “inovações”, no entanto, caracterizam-se por serem organizacionais e institucionais, 

como é o caso da Lei do Rei, ou estritamente vinculadas a idéias conservadoras relacionadas 

ao rigorismo de leis de pureza, como é o caso do plano do Templo66.     

                                                        
65 Para Schiffman, p. ex., a paráfrase ao Dt seria obra do autor/redator. Ele entende que, pelo fato de o redator ter 
o restante do material à sua frente, inclusive sabendo que Dt 14, 1-21 e 12, 22s já tinha sido utilizado e os 
assuntos de 15-16 já tinham sido tratados, ele pôde então trabalhar apenas com aspectos ainda não relacionados. 
Assim, “Had the Paraphrase been in existence before, it would be hard to explain why it in no way overlapped 

with the rest of the scroll.” (SCHIFFMAN, 1992, RQ 60, p.547). Independentemente desse ponto controverso 
das fontes, ele está correto ao afirmar que o RT não é um mero trabalho de compilação de fontes e segue 
demonstrando a lógica do documento que inicia com o plano do Templo e suas festas, prosseguindo com as leis 
de pureza relativas ao Templo, à cidade do santuário e à terra de Israel e, então, fechando com a versão peculiar 
de Dt (Op. Cit., pp. 544-5). Callaway coloca: “By no means is the TS a slavish recopying of ancient laws. Its 

author seems to have had an overall design in mind…” (CALLAWAY, 2007, p. 25). Por fim, Schiffman conclui 
que, como todo o RT, a paráfrase de Dt não é uma simples “seleção de citações bíblicas” e teria “mais em 
comum” com o restante do RT do que se reconhece normalmente (SCHIFFMAN, Op.Cit., p. 567).    
66 As inovações são, mais precisamente, desvios com relação ao texto bíblico, mas, ao mesmo tempo, buscando 
manter-se fiel ao ideal bíblico, como parece indicar a estratificação social estabelecida no RT que reflete, em sua 
base, a assembléia israelita no deserto. Sobre as inovações no RT, Zahn pensa que: “The claim that even the 

most creative portions of TS are the product of simple reflection upon the biblical text takes no account of the 

complete independence with which the author of the Scroll redeployed the Bible. It assumes that since much of 

TS is intimately connected with the text and contents of the canonical Torah, the entire Scroll must have direct 

biblical roots. … A closer look at the law of the King and, in particular, the Temple Plan will demonstrate that 

these major departures from the biblical text must be regarded as just that–innovations, cast in biblical 

language and incorporated into TS’s Sinaitic revelation in order to provide them with authority.” (ZAHN, 2005, 
p.447). Realmente, é verdade o fato de o autor do RT sentir-se livre e à vontade para trabalhar o texto bíblico e 
mesmo desenvolver composições próprias diante de um ponto de partida bíblico e inseri-las como Torá no texto. 
Mas certamente ele acreditava na implantação dessa utopia bíblica “atualizada” sobre o que ele considerava ser o 
mais perfeito reflexo do mundo bíblico dentro da perspectiva histórica de sua própria época, perspectiva essa 
inescapável a qualquer ser humano, mesmo a historiadores e cientistas sociais em pesquisas tão objetivas quanto 
o humano permite que sejam.    
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Outro fator que dificulta pretender identificar o toque pessoal do redator nos trechos mais 

dependentes do texto sagrado é a uniformidade dos “métodos exegéticos” em todas as ditas 

fontes. P. ex., observa-se tanto o uso de textos escriturísticos da Torá, como também textos 

tão variados como os dos profetas, Esdras-Neemias, Samuel-Reis ou Crônicas. Estes 

geralmente são utilizados como textos suplementares inseridos no seu texto-base, formando 

um todo de onde o significado pretendido pelo autor é compreendido como a única forma de 

se entender o texto-base, sempre extraído da Torá67. Um dos objetivos do documento seria 

então preencher o que o autor/redator considerava lacunas na Torá “original”, como, p. ex., a 

ausência de um plano arquitetônico do Templo a ser construído quando conquistassem a terra, 

ou leis de pureza mais específicas para a cidade do santuário e demais cidades ou, ainda, uma 

legislação para o rei. Outra meta é “harmonizar” os textos da Torá, procurando extrair as 

contradições e ambigüidades, geralmente ao reformular os textos combinados e estabelecer 

apenas um significado, aquele que condizia com sua própria visão teológica68. Eventualmente 

ele omitia, inseria palavras e frases ou as substituía por outras para enfatizar alguma idéia ou 

deixar mais evidente o sentido69. O autor/redator também suavizava o texto, retirando 

repetições ou mesmo frases e palavras consideradas supérfluas ao sentido essencial, e, assim, 

transformava sua redação em um texto muito mais fluente e claro. Zahn analisa que algumas 

dessas alterações e trocas na ordem das frases seriam apenas expedientes formais, sem 

qualquer objetivo exegético. Para a autora, essa consistência gerada pelo trabalho redacional 

seria fonte de autoridade diante da apresentação de um texto em que a revelação divina 

aparece sem percalços e com plena coerência: “In fact, I would argue that the halakhah of TS 

                                                        
67 Assim, vemos passagens de Lv e Nm servindo para dar o significado “inequívoco” a passagens de Dt. Por 
exemplo, através de Lv 14, que, como vimos no Cap. 1, proíbe o abate profano, o autor confere um significado 
mais exato, a seu ver, ao texto afim de Dt. Note-se que nesse caso o significado não é “totalmente” novo, pois 
sempre esteve na Torá, mas complementa Dt conferindo seu “real” significado (cf. 11QT LII, 13ss).    
68 O Rolo do Templo também foi escrito para o esclarecimento de partes mais obscuras, dúbias ou contraditórias 
que aparecem na Torá. Milgrom, p. ex., chama a atenção para o fato de 11QT focar-se nas partes controversas do 
rito de consagração (In: MAIER, 1985, p. 78). 
69 É difícil ter total garantia de quais alterações foram deliberadas e quais faziam parte de seu Vorlage, quer fosse 
de uma fonte pré-existente que já retrabalhara a Torá ou mesmo se simplesmente fizesse parte da versão 
“escriturística” que tinha em mãos. É sabido que em muitos casos de divergência, a redação do RT combina com 
a LXX ou o Pentateuco Samaritano, em detrimento do TM. De qualquer modo, o texto é muito semelhante ao 
TM. Para complicar, a partir de sua análise das colunas 2-13, que trata do Templo e de sua mobília, Riska 
chegou à conclusão de que o RT utilizou um Vorlage anterior a todas as três versões citadas; nesta seção, mais 
próximo à LXX (RISKA, 2001, p. 165; parte da análise de Riska aparece em nosso comentário da tradução que 
está anexo). Schiffman, no entanto, acredita que, de modo geral, as alterações seriam propositais e serviriam às 
intenções teológicas do autor: “Besides this additions, the scroll is built on the reworking which we mentioned. 

Some of these modifications constitute only minor variations or changes in the order of the prescriptions, and 

some of them represent an attempt to harmonize one passage in the Torah with another and to derive legal 

rulings from them. There are only a small number of quotations with no tendentious (intentional) adaptations or 

such harmonizations. The more we study the scroll in detail, the fewer such examples of unmodified quotation 

seem to exist.” (SCHIFFMAN, 1995, p. 70).   
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serves a twofold purpose: every move to smooth out the Torah – iron out contradictions, 

remove repetitions, clarify ambiguities – at once serves an interpretative or exegetical 

purpose and, by creating a more coherent Law, bolsters the author’s claim that TS is Sinaitic. 

Its halakhah is at once new Law and its own pseudepigraphic authorization.” (Op. Cit., p. 

443). E é pelo exato motivo de ter retrabalhado a Torá mosaica que seu autor produziu Torá 

do Sinai (Op. Cit., 442). O mesmo devia valer para sua audiência, ou seja, um texto que soava 

como Torá e proclamava Torá, dentro de sua linguagem e ideal básicos, certamente só podia 

ser Torá.   

O plano geral do documento parece abranger de Ex 34 a Dt 23, 1, porém a ordem dos 

textos não é mantida. Segundo Swanson, o autor/redator reorganiza e ignora materiais em 

conformidade com seu plano (SWANSON, 1995, p. 5). Desta forma, percebe-se que não é 

desenvolvida, p. ex., uma legislação sobre o sábado ou mesmo um código civil com leis 

concernentes à terra, a crimes comuns, a homicídios e afins. Não há como se furtar de 

concluir que nunca foi intenção do autor/redator substituir a Torá existente, mas pertencer-lhe. 

Mesmo apresentando muito material dirigido a questões de sacrifício, por exemplo, é evidente 

que o autor pressupõe as leis e definições dos sacrifícios como aparecem em Lv. Zahn tem sua 

razão ao concluir que o RT não pretende ser interpretação ou suplemento, conceitos estranhos 

a seu objetivo (ZAHN, Op. Cit., p. 439, N. 10). Porém, a autora define um paradoxo, ou seja, 

que o RT seria dependente de sua “rival”. Isso porque em alguns pontos o RT contradiria 

frontalmente a Torá, como é o caso da demanda de que a Minḥah e a libação acompanhem o 

sacrifício de purificação e não apenas a ‘Olah, assim como a realocação da Ḥata‘at como o 

sacrifício que devia preceder as demais ofertas (11QT XVII, 15; XXV, 14-15; XXVIII, 8-9; 

cf. Op. Cit., pp. 452-3 e Ns. 34 e 36-7)70. Não obstante, considerar a Torá uma competidora 

parece ir além do que nos é permitido perceber efetivamente. Brooke diz: “In one sense the 

reworking of scripture is presented as prior to scripture itself and, therefore, as of great or 

even greater authority. In addition, however, it is clear that the reworked composition never 

attempts to replace or displace the scripture it reworks. Thus the reworkings are presented as 

a complementary aspect of the divine voice…”
71 (BROOKE, 2005, In: CHAZON et al., p. 

98).  Ezequiel, como visto no Cap. 2, também fez suas alterações em procedimentos cultuais e 
                                                        
70 Zahn também cita a proibição da relação entre tio e sobrinha que, apesar de não estar explícita nas Escrituras, é 
uma interpretação que pode ser inferida do texto tanto quanto sua permissão devido à omissão. Os casos citados 
acima, por sua vez, estão explicitados e o RT não rejeita o texto ou os procedimentos sacrificais, mas os 
redefinem e rearranjam. 
71 Callaway também se opõe à teoria de Zahn, bem colocando que o RT é inclusivo: “Its desire is to be inclusive, 

yet use and go beyond the known ancient Bible. At the same time, I doubt that the creator of the TS perceived his 

work in competition with ‘the Mosaic Pentateuch.” (CALLAWAY, 2007, p. 27).  



281 
 

é difícil imaginar que o profeta desejasse colocar-se como um rival da Torá, que defendeu por 

toda sua vida. O mesmo vale para as adaptações do culto e dos festivais instituídas por H 

sobre sua base de P.  

O uso de Dt predomina a partir da seção de leis de pureza e leva a ponderar a validade da 

teoria de Wise de que, na verdade, o documento não seria nada mais que um Deuteronômio 

reescrito. Swanson vai um pouco além e afirma aquilo que, a nosso ver, parece ser o mais 

provável, caso se aceite o pressuposto de Wise: “Use of Deuteronomy is extensive, including 

most of the chs 12-26 as well as significant use of ch 28. The biblical order is not maintained, 

and it is often placed in a context of priestly material (Leviticus, Numbers). This gives the 

impression that the Scroll’s structure recasts Deuteronomy from a priestly perspective.” 

(SWANSON, 1995, p. 5). Assim, para alguns, o Rolo do Templo poderia ser um 

Deuteronômio com tendências sacerdotais, promulgado pela própria boca de Deus no Monte 

Sinai. Mas mais que isso, uma vez que praticamente todo código civil é abandonado, ele seria 

um Dt cujos interesses, como em H, girariam em torno da pureza do povo e, por conseguinte, 

da terra, mas, acima de tudo, da proteção do lugar santo, o santuário72. Contudo, para 

confirmar a hipótese de Wise, depender-se-ia de que um texto deuteronômico abrisse o 

documento73, o que, com o material que temos hoje, é impossível provar. Enquanto isso, 

Weinfeld trabalha a partir da única evidência palpável, i.e., de que o documento abre com Ex 

34, que introduz a legislação da “renovação da aliança” após a quebra das primeiras tábuas 

em conseqüência do episódio da adoração do bezerro de ouro74. Essa renovação da aliança 

tem seu paralelo em Dt 26, mas, diferentemente de Ex 34, localiza-se na sua conclusão. 

Segue-se à renovação da aliança em Ex o comando para construir o tabernáculo, como, após a 

primeira aliança, seguia-se o plano do tabernáculo. O RT, por sua vez, oferece o plano do 

                                                        
72 Vale lembrar que a Torá de Ezequiel também se preocupa basicamente com as mesmas questões. Em Ez, 
também há uma pequena lei do príncipe, que, no RT, apresenta-se mais desenvolvida. No entanto, o RT não 
demonstra qualquer preocupação com a divisão e distribuição das terras, como vemos em Ez (Cf. Cap. 2, pp. 
153s). Milgrom, em sua distinção básica entre P e H, descreve P como tendo uma visão minimalista, ou seja, sua 
preocupação limitava-se ao Templo, enquanto H teria uma visão maximalista, em que toda a terra de Israel devia 
ser protegida da impureza (MILGROM, 1989, pp.165-71). Ele entende que o RT muitas vezes é uma fusão das 
duas visões. Enquanto isso é verdade com relação ao RT, não é necessário ver uma ruptura entre H e P, mas 
antes, H apenas expandiu P, provavelmente diante dos traumas da queda de Israel e pela forte influência do 
pensamento profético.  
73 Wise acaba colocando muito peso em uma hipotética reconstrução da introdução da Coluna II, que, para ele, 
diferentemente de Yadin, seria a primeira coluna do documento. Tratamos disso acima (N. 40) quando vimos 
sugestões de Lyons para a abertura do documento.  
74 Em nota, Weinfeld defende que Ex 34, 11, que declara “Guarda tu o que Eu te ordeno hoje”, faria parte do 
texto em 11QT, sendo parcela importante na idéia de aliança e perfazendo uma abertura pertinente em relação às 
leis que se seguem. Yadin, porém, pensa que não havia espaço suficiente na l. 1 da coluna II para toda a frase 
(YADIN, V. II, p. 1). Weinfeld, por sua vez, lembra que o texto siríaco omite o pronome “tu”, enquanto a LXX 
omite “hoje”. Assim, ele acredita que uma versão mais curta, como “Guarda o que Eu te ordeno”, poderia ser 
compatível com espaço da lacuna (WEINFELD, 2005, p. 163 Nota 17).   
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Templo a ser construído com a conquista. Weinfeld, então, questiona-se sobre por quê o autor 

do RT escolheu abrir seu trabalho com a segunda aliança e não a primeira. É ele mesmo quem 

responde: “The author of the Scroll wants to begin with the covenant renewed after the 

incident of the golden calf rather than with the chapters describing the former covenant which 

was violated.” (WEINFELD, 2005, pp. 163-4; 191). De qualquer modo, a teoria do “novo” 

Deuteronômio é polêmica. O que dificilmente se poderia aceitar, entretanto, é que o 

documento pretendesse substituir definitivamente a Torá existente, o que prova a restrição dos 

temas tratados, mesmo em relação apenas ao Dt. 

Por outro ângulo, Weinfeld notou que o Dt usou métodos semelhantes aos do RT ao 

trabalhar com sua matéria-prima, o Código da Aliança de Ex. O autor percebe os seguintes 

métodos em comum: 1) adição de explicações (no RT: LXIII, 13-15; XLIII, 15-16; LX, 11-

14, entre outros; no Dt: 15, 12, baseado em Ex 21, 2 e Dt 22, 1-3, em Ex 23, 4); 2) 

harmonização (no RT: LXI, 8-11, entre tantos outros exemplos75; no Dt: união da festa das 

Matzot com a festa de Pessaḥ em Dt 16, 3-8, baseado em Ex 23, 15 sobre a festa Matzot e Ex  

12, 43ss sobre Pessaḥ); 3) união de leis que tratam do mesmo tema (no RT: p. ex., as 

primeiras colunas que tratam do mobiliário do Templo parecem associar todo material 

encontrado pelo autor sobre cada item76; no Dt 14: leis de Lv 21, 5; 19, 27-28; Ex 23, 19; 34, 

20 são reunidas sob o tema “procedimentos indignos a um povo santo”77; Op. Cit., pp. 159-

162). Muitos apontam a “harmonização” como a principal característica metodológica do 

documento, o que já foi estabelecido por Yadin na obra que apresentou o Rolo do Templo para 

o mundo78. Milgrom, por sua vez, pretende refinar ainda mais tal definição ao classificar 

                                                        
75 Milgrom cita ainda dois casos claros de harmonização no RT: 1) Dt 12, 24 demandava que o sangue de 
animais não sacrificais mortos em caça devia ser derramado na terra, enquanto o Lv prescrevia que fosse coberto 
com terra. O RT simplesmente harmoniza-os, estabelecendo que o sangue devia ser derramado e, depois, coberto 
(11QT LII, 12). Este é um caso mais simples, pois, embora as demandas não concordem entre si, tampouco são 
contraditórias. Em outros casos é necessária uma escolha. Assim, Ex 29, 22-24 demandava que, na cerimônia de 
ordenação sacerdotal a dedicação levantada (“תנופה”) devia acontecer depois da consagração com óleo e o 
sangue (v. 21), enquanto Lv 8, 29 informa que ela acontecera antes. O RT fez sua escolha por Ex, uma vez que, 
nele, a dedicação deveria ser procedida por um sacerdote já consagrado (MILGROM, 1994, RQ 63, p. 450).  
76 Fica bastante evidente em todo nosso comentário dessas colunas. Milgrom ainda cita 11QT LI, 19-LII, 3, que 
une Dt 16, 21 com Lv 26, 1, entre outros exemplos que poderiam ser dados (MILGROM, Op. Cit., p. 449). 
77 Nem todos os especialistas concordariam com essa observação, uma vez que não acreditam que o autor de Dt 
obrigatoriamente conhecia o material sacerdotal, seja por considerarem anacrônico, seja por pensarem que não 
há prova concludente de que haja dependência literária de qualquer um dos lados (no primeiro caso, especialistas 
que seguem Welhausen e, no segundo, p. ex., o prof. B. Schwartz, cf. Cap. 1, p. 30 N. 47).  
78 O trabalho de Yadin sobre o Rolo do Templo foi considerado o mais completo de todas as “editio princeps” 
dos MMM. A obra toda contém três volumes, com uma análise do documento no primeiro volume, o texto, sua 
possível reconstrução, a tradução, além de comentários técnicos e literários no segundo volume e, no terceiro, o 
manuscrito em foto e transcrito. V. YADIN, Y. The Temple Scroll. Vols. 1, 2 e 3. Jerusalem: The Israel 
Exploration Society, The Institute of Archaeology of the Hebrew University of Jerusalem; The Shrine of the 
Book, 1977.  
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muito material geralmente tido por harmonização como material submetido, na realidade, a 

uma “homogeneização”. Ele explica que “By this I mean that a Law which applies to specific 

objects
79

, animals
80

, or persons
81

 is extended to other members of the same species.” 

(MILGROM, In: TALMON, 1991, p. 164). Assim, p. ex., a lei que desqualificava sacerdotes 

com defeitos físicos de ministrar o culto, desqualificaria leigos de entrar na cidade do 

santuário (XLV, 12-14)82. No entanto, o que vemos aqui é um alcance e uma abrangência 

muito maiores, uma vez que defeitos físicos passariam a impedir o leigo de participar do 

culto. Mas, também em relação à antiga lei, ela é muito mais dura, uma vez que os sacerdotes 

impedidos de ministrar mantinham certos direitos mesmo dentro do átrio, bem como o 

privilégio sobre coisas santas destinadas a todos os sacerdotes. A partir dessa perspectiva, é 

difícil saber se o que houve aqui foi apenas uma homogeneização.  

Outro ponto é que essa “homogeneização” é seletiva, uma vez que ela acontece apenas em 

alguns aspectos, mas tende a manter a particularidade da lei. Um exemplo que pode ser 

levantado é o do processo de purificação através de abluções e lavagem das vestes. O RT 

presume que toda vez que o texto escriturístico demanda a lavagem das vestes, ele requer 

também a ablução, mesmo que não seja uma ordem explícita. As Escrituras também estipulam 

que o leproso banhe-se e lave suas vestes no primeiro dia de sua purificação para poder 

retornar ao acampamento. Em sua lógica, o autor do RT estabelece que todas as impurezas 

graves exigem o mesmo, permitindo que o “impuro”, após a ablução e a lavagem de suas 

vestes, possa interagir com o profano. Essa não deve ser simplesmente considerada uma maior 

“leniência”, uma vez que também é uma forma de reduzir as chances do santuário ser 

contaminado. Isso porque antes da primeira ablução e da lavagem das vestes, a impureza que 

a pessoa carrega é grave, podendo atingir mesmo o profano e, se não purificada, o santuário, 

em última instância. Para Milgrom, o autor apoiou-se em textos como Lv 15, 13, que trata de 

como o homem com fluxo, que, depois de “curado” (o termo literal empregado em Lv é 

“purificado”, mas claramente com o sentido de curado), deve contar sete dias para proceder 

sua purificação, banhando-se e lavando suas vestes. Nesta perspectiva, parece claro que o 

                                                        
79 11QT XLIX, 13-16 
80 LII, 6. 
81 XLV, 12-14. 
82 Swanson bem menciona os limites dessa teoria da “homogeneização” de Milgrom. Sobre as leis de pureza que 
envolvem a purificação da casa onde esteve um morto (XLIX, 11-16; com base em Nm 19, 18-19, trabalhado 
com Lv 11, 23-24 e sendo complementado por Lv 14, 37-48 e Nm 31, 20-23) ele afirma: “If Milgrom means by 

this that the purpose of the Law at this point is to draw together all of these texts into one all encompassing law 

applicable at all times to all these objects, then we cannot accept this term. The Law is certainly applying objects 

from different contexts to Numbers 19, but the end result applies only to the subject of Number 19, i.e., the 

cleansing of objects in the house of the dead, and not to the house of the leper, or any other situation.” 
(SWANSON, 1995, p. 197; cf. Cap. 6, p. 318). 
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autor do RT não entendeu o termo “purificado” como “curado”, mas sim como um primeiro 

dia de purificação, que demandaria banho e lavagem (Op. Cit., pp. 160-1). Entretanto, 

enquanto alguns aspectos são expandidos – vide nossos exemplos, lavagem de vestes e 

obrigatoriedade de purificação no primeiro dia do processo - para todos os casos de impureza 

grave, também é verdade que outros tantos aspectos permanecem particulares a cada caso. 

Assim, p. ex., os costumeiros sete dias de purificação estipulados para alguns casos (o homem 

com fluxo é um) não passam a ser obrigatórios para os demais. Como o próprio Milgrom 

nota, esses “desvios” com relação ao texto escriturístico acontecem dentro de uma exegese 

intra-bíblica. Por isso, é complicado aceitar afirmações como: “The deviations were so 

numerous as to necessitate a sixth revealed book of the Torah, the Temple Scroll (11QT).” 

(Op. Cit., p. 159). Os “desvios” tendem a configurarem-se, na verdade, na tentativa de 

entender as Escrituras de uma forma mais completa83. Mais adiante, Milgrom conclui: “The 

power of this hermeneutic can be gauged by the fact that it has no clear biblical foundation 

and that it also violates the Priestly system of impurities.” (Op. Cit., p. 165). Ele comenta em 

nota que a única possibilidade de harmonizar o sistema sacerdotal com a demanda de três 

abluções para o contaminado por contato com cadáver84 é presumir que o autor do RT 

acreditava que esse tipo de impureza podia ser transmitido sem contato direto. Porém, não é 

necessário inferir-se que houve qualquer quebra com o sistema sacerdotal de impureza. Como 

H havia anteriormente expandido a noção de impureza moral - dentro de um desenvolvimento 

totalmente possível e natural -, que agora atingia também a terra além do santuário, ou mesmo 

que introduzira leigos na demanda por pureza, o autor do RT fará expansões semelhantes a 

essa (como quando a cidade do santuário passa a ser legislada por leis semelhantes às que 

funcionavam para o próprio Templo). Aqui, como dissemos, para evitar ao máximo a 

possibilidade de contaminação do Templo, o autor estabelece a lei da purificação já no 

primeiro dia e determina ainda que, por via das dúvidas, se procedesse sempre o banho junto 

com a lavagem das vestes. A lógica do sistema, que visa acima de tudo a proteger o santuário, 

galga para seu extremo: “se parecer necessário, a fim de se assegurar a pureza do santuário, 

que diversos procedimentos sejam aplicados em um mesmo processo de purificação, que 

                                                        
83 Chama a atenção o fato de que Milgrom submete o próprio RT à homogeneização. Ele presume que a 
parturiente e o homem com fluxo, como todos os casos de impureza grave, devem proceder banho e lavagem de 
vestes no primeiro dia de purificação, não obstante o RT não o tenha demandado explicitamente. Recorde-se que 
o caso do homem com fluxo é parte de sua hipótese concernente à lógica por trás da homogeneização dessa 
prescrição.  
84 As três abluções aconteceriam no primeiro, no terceiro e no sétimo dias, neste caso. Na Torá é prescrito que, 
no terceiro, aspirja-se o impuro com as águas purificadoras. Milgrom acredita que a lógica por trás da inovação 
sobre o terceiro dia baseia-se na idéia de que, se no primeiro dia, em que não há aspersão, a ablução é necessária, 
quanto mais no dia da aspersão (MILGROM, Op. Cit, p. 164-5).   
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assim seja”, poderia ser seu lema. Por fim, vale notar ainda outro problema, levantado por 

Swanson na teoria da harmonização: qual seja, enquanto um texto secundário é tomado para 

conferir um significado adicional ao texto-base, o mesmo não é válido no sentido oposto. Ou 

seja, o texto-base não é transportado para o contexto do texto complementar, modificando-o. 

Nas palavras de Swanson: “The extent to which the Scroll ‘harmonizes’ the texts depends on 

the extent of convergence of their contexts (do texto-base e do complementar): it is always the 

base text which is ‘changed’ in light of the supplementary text, but the base text remains 

primary. The supplementary text is of influence only at the point of convergence with the 

context of the Festivals. The Scroll ignores what is not of value for the argument of the 

moment. There is no evidence that the supplementary texts are considered to be affected by 

the base text. That is to say, they are not harmonized in light of the base text.” (SWANSON, 

1995, p. 115; v. também p. 46, em um caso prático).     

Desta forma, ao menos em nossa concepção, outra afirmação de Milgrom parece 

preferível: “The need for harmonization is self-understood; a society that lives by Scripture 

cannot tolerate conflicting rules.” (Op. Cit, p. 167). Ao mesmo tempo, para o especialista, os 

casos tratados não demonstrariam o desenvolvimento de uma lógica natural, mas também não 

estão necessariamente forçados no texto. Assim, sugere que costumes já em prática ou 

tradições estariam sendo justificados aqui, em contraste com Schremer e outros que vimos 

acima. Ele cita Fílon, que menciona o costume de proceder abluções após o relacionamento 

sexual, além da proibição de tocar qualquer objeto ou pessoa antes da purificação (Leg All. 

3.63, 205). O RT também legisla sobre a questão de práticas sexuais e pureza, provavelmente 

colocando por escrito procedimentos seguidos por sacerdotes em sua época. Assim, é possível 

que os MMM reflitam uma reação enérgica à substituição de costumes sacerdotais antigos por 

visões laico-farisaicas, acarretada pela ascensão hasmonéia e dos fariseus que os apoiavam. 

Porém, é uma missão difícil, sem uma documentação que o comprove, discernir quais seriam 

esses costumes ou tradições pré-existentes e, sendo pré-existentes, quais teriam e quais não 

teriam se originado a partir de exegese, por mais distantes do texto bíblico que possam nos 

parecer hoje. Como colocamos antes, muitos sacerdotes eram profundamente conhecedores 

dos textos sagrados e estudiosos, sendo que o(s) autor(es) do RT estavam inegavelmente entre 

eles. Se esses homens realmente acreditavam em uma forma de revelação continuada, essas 

associações lhes deviam parecer verdadeiras iluminações sobrenaturais que estabeleciam 

patamares mais e mais exigentes de pureza e santidade, o que, em sua concepção, asseverava 

a origem divina da “exegese”. Neste caso, porém, a exegese não é apenas interpretação 

inspirada, mas, extraída da palavra de Deus e a partir dela confirmada, tornava-se Torá.  
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Capítulo VI - O Rolo do Templo: uma Torá para a Terra e o Enigma do “Dia da 

Criação” 

 

6.1) Introdução 

 

Dentro dos documentos analisados, com exceção de CD que se refere ou ao atual Templo 

de Jerusalém ou, ao menos, trata de questões legais relativas ao santuário, atual ou futuro, não 

há qualquer menção ao Templo como bem escatológico ambicionado pela Comunidade. 

Existiriam documentos entre os MMM em que essa esperança se evidenciaria? A resposta é 

claramente sim, e podemos citar, p. ex., o documento em aramaico Nova Jerusalém, como 

também o Florilegium, a Regra da Guerra e o Rolo do Templo
1. Todos os documentos serão 

tratados oportunamente, conforme se desenvolverem os temas levantados em nosso estudo 

mais específico sobre o Rolo do Templo. Assim, é a partir da análise desse documento, dos 

temas tratados e das escolhas e tendências de seu autor-/redator que procuramos derivar seus 

prováveis contexto, datação e status para a Comunidade de Qumran. 

                  

6.2) A Construção do Novo Templo, a Nova Sociedade e o Papel do Sacerdote: 

       

Algo que se percebe claramente na disposição geral do Rolo do Templo é seu arranjo 

temático. O autor/redator reuniu, dentro do possível, os textos bíblicos afins espalhados pela 

Torá, e até mesmo fora dela, formando um novo texto e uma lei “bíblica”. O material original 

nasceu ou foi desenvolvido, na maioria das vezes, a partir de um tema dado pelo próprio texto 

bíblico, mantendo o conceito temático do documento. Seguem, a partir de agora, os tópicos 

temáticos que observamos no Rolo (como colocado antes, não nos guiamos exatamente pela 

divisão das supostas – mas de modo geral, prováveis – fontes2). Os temas basicamente são a 

mobília e o edifício do Templo, o plano do complexo com seus átrios, as leis de pureza 

relativas ao complexo do Templo e à cidade do santuário (principalmente comparando-se às 

demais cidades da terra), a relação dos sacrifícios a serem oferecidos nos dias sagrados do 

calendário, e a Torá do Rei, que tratamos aqui muito mais como uma Torá para as instituições 

sociais do Israel ideal.  

                                                        
1 Em “Henoc” e “Cânticos das ‘Olot de sábado”, o templo que aparece é o celeste (em Henoc, aparentemente, 
este Templo desce à terra). 
2 Como já observamos, há muitas dúvidas com relação às fontes, quais são seus limites exatos, qual a sua 
datação, sua história ou contexto composicional, o que seria original do “redator/autor” do RT, o que é exegese 
dele e o que já estava na fonte. Nosso interesse, porém, é tratar tematicamente os assuntos, procurando extrair o 
que é mais caracteristicamente sacerdotal e analisá-lo dentro das perspectivas de nossa pesquisa. 
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a) O Plano do Templo:  

 

a-α) A Mobília 

 

Maier nota que o santuário, no Rolo do Templo, é apresentado através da perspectiva 

sacerdotal, de dentro para fora (MAIER, 1985, p. 6)3. E dentro dessa perspectiva, o 

documento segue a visão de quadrados concêntricos4, desde os maiores níveis de santidade 

para os menores5: o Santo dos Santos, o Heikhal, o Ulam, a área do altar, a área dos 

sacerdotes (os dois últimos dentro do átrio interno), a área para homens em estado de pureza e 

maiores de 20 anos (átrio intermediário); a área para israelitas puros (homens ou mulheres; o 

átrio externo), o monte santo; a cidade do santuário, a área de 30 ris ou estádios (mais ou 

menos 6,5 Km) ao redor da cidade, as cidades israelitas e, por fim, três dias de viagem de 

Jerusalém6. Maier comenta sobre esse ponto de vista do autor do documento: “From his 

priestly standpoint, the author of the layout is constantly looking from the inside towards the 

outside, in accordance with the general stance of the Scroll. He thinks first and foremost of its 

function vis-à-vis cult ritual, and the architecture serves to realize the idealized aims which 

derive from this standpoint. (Op. Cit., p. 62). Maier ainda defende que o título do documento 

                                                        
3 Para Økland, a perspectiva é divina e não sacerdotal (ØKLAND, 2003, p. 158). Mais adiante, o especialista 
enfoca o poder e direito sacerdotais exclusivos para definir o local de culto (poder que já se evidencia em 
Ezequiel e do qual desconhecemos o quanto era compartilhado entre sacerdotes e governo civil, tanto no 
Primeiro como no Segundo Templo – p. ex., na reforma de Herodes; Op. Cit., p. 162).    
4 A. Kaufman lembra que o único elemento arquitetônico quadrado no Tabernáculo é o Santo dos Santos, 
enquanto o restante das áreas respeitaria a razão de 1 por 2. O autor se pergunta: “Could it be that the 

author/redactor of TS chose the square for the plan of the courts because of the higher sanctity of the Holy of 

Holies?” (KAUFMAN, A., 2001, p. 689). E depois conclui: “The 1:2 ratio of the Tent of Meeting and of the 

First Temple was abandoned by the author/redactor of TS in favor of the square.”, enfatizando sua santidade 
(Op. Cit., p. 690). 
5 Schiffman nota que o Segundo Templo, como descrito por Josefo, e o Templo do RT não têm qualquer relação 
nessas características tão fundamentais: o Segundo Templo era retangular e não era projetado concentricamente. 
Assim, entre os dois, “it is impossible to claim any real relationship.” (SCHIFFMAN, 2001, p. 75). No que 
concerne a semelhanças em relação à descrição de Josefo do I Templo e o RT, Schiffman percebe que eles, 
simplesmente, recorreram às mesmas fontes, mas seus resultados são totalmente diversos (contra, p. ex., Delcor 
– e Yadin –, que defende que Josefo conhecia o Rolo e utilizou-o nas suas descrições. Delcor também sustenta 
que eram sacerdotes de Qumran os que trabalharam na construção no Templo de Herodes e, daí, a pretensa 
“semelhança” entre eles; v. DELCOR, 1987, pp. 67-85; Thiering chega a datar o RT no período de Herodes, 
THIERING, In: Op. Cit., pp. 99-116). Em sua análise comparativa entre a descrição do Templo feita por Josefo e 
o projeto do Templo do RT, Schiffman levanta ainda outras diferenças importantes, lembrando, claro, que 
existem pontos em comum entre todos os planos de Templo conhecidos na literatura hebraica (p.ex., a divisão 
entre Santo dos Santos, o Heikhal e a parte externa com o(s) átrio(s); v. sua argumentação completa em Op. Cit., 
pp. 69-82).   
6 Segue de perto lista de Maier in MAIER, 1985, pp. 5-6 (na verdade, acrescentamos o Ulam e as cidades 
israelitas). A lista de Maier, por sua vez, também apresenta a ordem de modo inverso, como aparece na Mishná 
(1º cap. de Kelim), ou seja, não representa a mesma perspectiva que o RT, mas a perspectiva “leiga”, como bem 
observa o autor.  
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deveria ser substituído de Rolo do Templo para Rolo de Santidade, uma vez que a demarcação 

dessas áreas de santidade seria a maior preocupação de seu autor7 (Op. Cit., p. 6). 

Logo após exortações básicas para a entrada na terra, ou seja, o comando da guerra da 

conquista contra todos os habitantes de Canaã e a proibição de associar-se a qualquer um de 

seus povos, evitando assim a armadilha da idolatria (Ex 34, 10-16)8, têm início as prescrições 

do Templo e sua mobília. Parece claro que o plano do Templo segue o modelo divino do 

Tabernáculo em Êxodo, e não qualquer descrição do Templo em Rs ou Cr, ou mesmo do 

Templo de Ezequiel. Todas essas fontes, no entanto, inspiraram e influenciaram diretamente a 

redação de nosso autor. Segundo hipóteses infelizmente conjecturadas sobre as poucas 

evidências que restaram da terceira coluna, a introdução para o plano poderia estabelecer onde 

o Templo seria construído, provavelmente dizendo que seria no lugar que YHWH teria 

“escolhido” ou faria “ali habitar” o Seu nome, dentro da linguagem tipicamente 

deuteronômica (cf. Dt 12, 11 ou ainda 2Cr 12, 13; cf. Anexo). Em seguida, assim como inicia 

a perícope da feitura do tabernáculo em Êxodo, viriam os esforços pela doação do material 

para sua construção. As ll. 5-6 provavelmente refletem a preocupação com a origem do 

material, que, pode-se inferir pelo contexto, não devia provir de butim declarado anátema ou 

de material que outrora revestisse algum ídolo.  Essa preocupação não é expressa em Êxodo, 

talvez até porque não se aventasse que, no deserto, os israelitas carregassem materiais de 

origem desconhecida. Porém, o autor do RT pode ter imaginado que a guerra da conquista 

daria acesso a essas fontes de material impuro e de origem duvidosa.  

Na linha do pensamento sacerdotal, a l. 8 demanda: “[...] e todos os seus utensílios farão 

de ouro pur[o...]”, mantendo a associação do ouro puro com o grau de santidade de um 

determinado local. Na coluna IV, 14, pode haver o comando de que o Santo dos Santos fosse 

revestido inteiramente de ouro, bem como a Parokhet, que também devia ser confeccionada 

pela técnica Ḥošev
9 (VII, 13-14). Porém, como notou Yadin, sua descrição se dá sem o 

detalhamento observado em Êxodo (YADIN, Vol. I p. 181). Os querubins são mencionados 

na coluna VII, no entanto, diante das evidências preservadas, é impossível confirmar se eram 

                                                        
7 Perceba-se a “coincidência” do nome com “Holiness Source”. Wacholder também defende a troca de nomes, 
mas, aos seus olhos, o título mais acertado seria 11QTorá, que tem a ver com sua teoria de que o propósito maior 
de 11QT seria substituir toda a Torá. 
8 Schiffman vê aqui uma referência à influência do helenismo, que devia ser erradicada da terra, assim como os 
estrangeiros deviam ser eliminados dela (SCHIFFMAN, 1994, JQR, pp. 113s). É verdade que esta era a 
conjuntura do autor/redator do RT, mas é válido dizer que o documento segue o texto bíblico sem muitas 
alterações. É provável que desejasse ser abrangente, demandando a erradicação de qualquer influência não 
bíblica da terra em qualquer tempo, em qualquer situação. O que Deus falou sobre os cananitas continuava 
valendo para assírios, babilônios, helenistas e quaisquer outros que aparecessem. 
9 Sobre a confecção da Parokhet, v. no Cap. 1, p. 44s. 
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totalmente de ouro, unidos à Kaporet, ou gigantes de acácia, revestidos de ouro, sob cujas 

asas a arca permaneceria depositada (ll. 10-12). Assim como no tabernáculo, a Kaporet e a 

arca estariam entre o mobiliário. Enquanto não há menções à Kaporet no material relativo ao I 

Templo, a arca e os querubins gigantes certamente estavam fixados ali, no Santo dos Santos. 

A destruição do I Templo marcou a perda definitiva da arca, que não aparece nas descrições 

do Segundo Templo10. Também no Templo de Ezequiel, a Kaporet e a arca não figuram. Não 

obstante, a mobília completa do tabernáculo está representada no Rolo do Templo. Na coluna 

III, 12, por sua vez, vemos referência a vários utensílios que deveriam ser de ouro, 

correspondendo à santidade do Heikhal e, entre eles, aparentemente, viria a menção a 

incensórios de ouro, peça que não é descrita na Torá. Assim, enquanto se leva ao extremo a 

noção de que objetos que pertencem ao Santo/Heikhal sejam confeccionados em ouro, 

aparentemente perdeu-se a idéia de que objetos que “transitam” entre os dois mundos teriam, 

na realidade, um nível menor de santidade11.  

A linha 11, pelo que se pode depreender do material sobrevivente, estipula que a mobília 

do Heikhal nunca devesse ser removida, contrariando, como vimos no capítulo anterior, 

prescrições rabínicas. Knohl exatamente nos lembrava que a moeda do período da revolta de 

Bar-Kochba descrevia a mesa da presença sendo exposta no portão do Templo. Da mesma 

maneira, permitia-se apresentar a Menorá ao público e, aparentemente, incidentes 

relacionados a contato ilegítimo ocorreram. Knohl menciona literatura rabínica que relata uma 

situação como esta: “The Tosefta tells that once the menorah became impure due to such 

public exhibition and had to be purified through immersion in water. The Sages of the 

Sadducees mocked the Pharisees, saying: ‘Come and see Pharisees immersing the light of the 

sun.’ (Tosefta Hagigah 3: 35). There is more than just scorn in these words; they are filled 

with anger and bitterness at the idea that the menorah, which symbolizes the sun, had become 

impure so that it had to be immersed. In their eyes, this was sacrilege.” (KNOHL, 2003, p. 

131). Adiante, o autor comenta sobre o Rolo do Templo: “The Qumranic text, in essence, 

declares the pharisaic practice of removing the holy vessels, the menorah, and the table and 

displaying them outside for all people to view was sacrilegious.” (Op. Cit.).  

Pelo que se pode inferir, não há no RT uma descrição mais minuciosa do culto que se 

realizava dentro do Heikhal. Provavelmente, o autor tomava o culto ali como algo já 

suficientemente conhecido ou estabelecido. O autor, porém, ao tratar da Mesa da Presença 

                                                        
10 Segundo Haran, a perda teria ocorrido antes mesmo da destruição do Templo e seria mencionada pelo profeta 
Jeremias em 3, 16 (HARAN, 1978, pp. 276-88; cf. especialmente p. 281s.). 
11 Cf. Cap. 1, pp. 47s. O incensório, provavelmente, carregava fogo do altar externo, único local com fogo 
“legitimado” para uso no culto, para o Heikhal.  
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redige o termo “duas”, número relacionado às fileiras dos pães da presença sobre a mesa, em 

comparação com o singular do TM, tirando, assim, qualquer dúvida sobre a questão (VIII, 8). 

Em outro ponto polêmico, o autor determinava que o incensamento dos pães da presença 

devia acontecer colocando-se o incenso sobre os pães e não os incensando com turíbulos, 

segundo o costume no Segundo Templo (VIII, 12; cf. informações no Anexo). E é novamente 

buscando esclarecer pontos que considerava obscuros que ele descreve a Menorá, em detalhes 

(coluna IX). Para ajudá-lo em tal tarefa, ele se utiliza dos textos de Nm, Lv, Ex, 1Rs e, 

provavelmente 2Cr, que tratam do candelabro12. Inserindo detalhes, ele preenche possíveis 

lacunas no quadro geral da descrição, p. ex., quando o complementa com o número “dois”, 

estabelecendo que os braços da Menorá saíam de seus lados opostos. O manuscrito também 

estabelece que as velas da Menorá deviam ser acesas pelos “sacerdotes, filhos de [Aarão]13”, 

tirando qualquer dúvida se esta seria uma atividade designada ao sumo sacerdote apenas como 

se encontra em Êxodo, ou também aos sacerdotes comuns. Como levantado no Cap. 1, a 

estrutura de um Templo como o de Jerusalém provavelmente não permitia que todo o culto 

interno fosse realizado exclusivamente por um único sacerdote e é essa a realidade que o RT 

                                                        
12 Em toda a perícope de II-XIII, Swanson acredita que existiria uma predominância de 1Cr 28 como texto 
secundário, conferindo seu sentindo ao texto base que, nesse caso, é Êxodo. O texto do RT desviar-se-ia do 
cronista apenas em sua descrição da Parokhet. Ele diz: “The Chronicles passage virtually serves as an index for 

the Temple Law. The author provides the detail that is lacking in the traditional accounts, … The Temple Law of 

Cols. 3-13 and 30-46 might rightly be called ‘the Temple Scroll’, containing the actual contents of the divine 

revelation referred to in 1Chronicles 28. But the Scroll goes one step further, and gives this Law from the mouth 

of God to the hand of Moses, rather than David.” (SWANSON, 1995, p. 226, mas cf. sua argumentação em Op. 
Cit., pp. 215-226 e, especialmente, SWANSON, 1992, In: DIMANT et al, pp. 292-8). No entanto, a evidência de 
que muitas vezes Crônicas é preterido por outros textos leva-nos a concluir que o autor não pretendia reescrever 
a Torá por uma perspectiva cronista, mas que simplesmente utilizou os materiais que convinham mais aos seus 
propósitos e descreviam mais evidentemente sua própria visão de mundo. Schiffman não percebe em sua análise 
do plano do Templo no RT (ao comparar com as descrições bíblicas, de Josefo e da Mishná) essa proeminência 
cronista. Segundo o autor, o plano do Templo também não seria aquele conferido a Davi, segundo 1Cr 28, 11-12, 
pois, caso o fosse, teria seguido mais de perto as descrições do I Templo, o que não fez (SCHIFFMAN, 1996, 
RQ 65-68, p. 571. Zahn, da mesma forma, se contrapõe a Swanson no que se refere a essa suposta 
predominância de Crônicas no RT: “Swanson takes as proof of TS’s dependence upon 1Chron. 28 the fact that 

most of the items to be constructed in 1Chron. 28.11-18 are present in the Scroll’s Temple Plan (1995: 225-26). 

However, the items listed in 1Chron. 28 would most likely have been expected elements of any Jewish Temple 

design of the Second Temple period, so their presence in TS is unsurprising. On the other hand, the many 

differences in detail between TS and the Chronicler’s building account are very difficult to explain, if, as 

Swanson claims, the author took 1Chron. 28 as his base and was merely providing ‘the detail that is lacking 

from the traditional accounts’ (p. 226).” (ZAHN, 2005, p. 449). Esse ponto da influência cronista e, portanto, 
levítica, é um dos mais enfatizados por Swanson em sua tese, mas, como vemos nesse caso específico, também 
os demais exemplos parecem ser por demais enfatizados pelo especialista (cf. outros exemplos em Op. Cit., pp. 
65, 71, 90, 92). Ao mesmo tempo, para Swanson, a fonte da pureza é de autoria sacerdotal (SWANSON, 1995, 
pp. 213-4). 
13 Não há motivo para qualquer surpresa no fato de que o RT não menciona Zadoc, Jerusalém ou Davi. Dentro 
da sua “ficção”, esses seriam elementos anacrônicos no contexto do manuscrito (Yadin levanta a possibilidade 
de reconstituir XLIV, 4 com “sacerdotes, filhos de Zadoc”, contudo, não há qualquer base para tal expediente ou 
paralelo no documento; cf. o respectivo comentário no anexo). O mesmo acontece com o Dt, que fala do “lugar 
escolhido” para o Templo, mas não menciona o nome de Jerusalém (não considero convincentes os argumentos 
de Kratz de que o Dt não se referiria especificamente à cidade e seu santuário, cf. KRATZ, pp. 57-80).  
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reflete e legitima14. Contrariando também 1Rs 7, 49 e 2Cr 4, 7, o autor segue o que se estipula 

para o tabernáculo, e não para o I Templo, no que concerne ao número de candelabros, ou 

seja, apenas um no lugar de dez. Na linha 14 da Col. III, após um Vacat., iniciam-se as 

prescrições para a mobília de bronze (é provável que, em seguida, também estivessem 

incluídos os itens de prata). O altar de bronze é relacionado, assim como um altar de pedra na 

Col. XII, 7-1315. Desta forma, o Templo teria dois altares, assim como aconteceu depois da 

instalação do altar de pedra promovida pelo rei Acaz no I Templo (cf. Cap. 1, p. 51 N. 117 e 

Cap. 2, pp. 145s). Assim, o ideal do Templo com todo o mobiliário “bíblico” é um projeto 

contrastante com a realidade do Segundo Templo. O autor apresenta sua utopia a uma 

audiência deliciada por essa visão do que poderia ser o futuro, projeção do passado utópico, e, 

por isso, tão diferente de seu presente. Vimos no Cap. 1 que a melhor definição literária para 

as fontes sacerdotais é a utopia (v. Cap. 1, p. 32). O Rolo do Templo é mais um exemplo de 

utopia sacerdotal, ao descrever seu ideal de sociedade voltada para o Templo.     

 

a-β) Plano arquitetônico do Complexo do Templo 

 

 O plano do Templo foi inspirado principalmente pelo Templo Salomônico, conforme 

descrito em Rs e Cr16, mas também em dados do Templo de Ezequiel17 e em alguns elementos 

do Templo que existia nos próprios dias do autor (SCHIFFMAN, 1996, RQ 65-68, p. 559). 

Porém, Schiffman (contra Yadin), não entende que o autor do plano do Templo estivesse 

elaborando um plano paralelo a seu contemporâneo18. Certamente, o plano geral do complexo 

do santuário é tão utópico quanto o projeto do Templo e sua mobília. Todavia, Schiffman o vê 

                                                        
14 Como mencionamos no Anexo, Yadin faz notar que a LXX já insere “filhos de Aarão” a Lv 24, 3. 
15 Na l. 13, há nova menção ao altar de bronze, mas não se pode definir seu contexto a partir da pouca evidência 
que restou. 
16 O Templo de Crônicas certamente traz influências do Templo de Zorobabel.  
17 Økland comenta: “It is thus possible to read the TS pastiche as the function of an accumulative religious 

tradition focused on ‘temple’ as a self-referential system constantly reinterpreted, negotiated and developed.” 
(ØKLAND, 2003, p. 154). Enquanto isso é certo com relação à criação do plano do Templo no RT, é provável 
que ele não tenha sido pensado como mais uma tradição ou elo que pudesse vir a fazer parte de uma futura 
negociação ou reinterpretação, uma vez que é transmitido como um projeto final e definitivo para a sociedade 
israelita na terra. A narrativa do tabernáculo continuava totalmente válida como “Torá” porque pertencia ao 
período do deserto, enquanto o RT conferia o plano para o santuário futuro, estabelecido após a conquista. 
Salomão, Zorobabel e todos mais erraram em sua construção de templos inadequados e não executados 
conforme a vontade divina.   
18 Schiffman conclui que nenhum dos planos de Templo (ou tabernáculo) seriam prescritivos para o autor do RT 
(SCHIFFMAN, 1996, RQ 65-68, p. 570-1). Não podemos concordar com tal afirmação, porém. O Tabernáculo 
certamente era prescritivo, mas temporário, projetado para o tempo do deserto, enquanto Dt comprovaria que 
Deus tinha um Templo em mente para quando chegassem e conquistassem a terra. E, por esse mesmo motivo, 
ele não seguiu as medidas do Tabernáculo, uma vez que não se tratava de um Templo. Schiffman parece estar 
certo ao propor que as medidas do Tabernáculo eram a mínima dimensão requerida para o santuário de YHWH 
(Op. Cit., p. 571).  
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também como um projeto reformista, que pretendia mudar “radicalmente” o status quo 

religioso (SCHIFFMAN, 2001, p. 70). Isso é bem verdade; porém, devemos ter em mente que 

o autor não o escreveu como um projeto de reformas voltado para o presente Templo, como 

algo que pudesse ser apresentado aos governantes do período como uma opção àquele19. Quer 

dizer, ele não é um projeto alternativo elaborado com o simples intuito de sugerir meras 

reformas ao Templo, mas antes com o propósito de ser o Templo ideal da sociedade ideal. 

Sociedade ideal não por desaparecer o pecado de seu meio, mas por ter uma estrutura, 

instituições de governo e dinâmica perfeitas, porque ordenadas por Deus20. O Templo, 

conforme sonhado pelo seu autor, mantém todos os símbolos de santidade estabelecidos para 

o Tabernáculo em Ex e sua estrutura é tão segura contra o acesso ilegítimo quanto o Templo 

concebido por Ezequiel, ou ainda mais.       

O primeiro elemento arquitetônico descrito é a “casa das escadas” (= torre com escadas 

espirais, XXX, 5). Adjunta ao Templo, é revestida de ouro, sinalizando seu contato direto com 

a santidade do lugar21. Da mesma forma, os portões do átrio interno, o átrio dos sacerdotes, 

demarcam a entrada para a área mais sagrada e teriam a seguinte descrição: “a largura do 

portão, quato[rz]e côvados, e, sua altura, vinte e oito côvados do um[b]ral até o dintel e a 

altura da estrutura do telhado, a partir do dintel, quatorze côvados e a estrutura coberta com 

uma entablatura de cedro revestido de ouro puro e suas portas revestidas de ouro fino” 

(XXXVI, 11). Existe a dúvida se “ouro fino”, na verdade, seria mais precioso do que o ouro 

definido como “puro”. Na fonte P, como vimos, não há menção a essa categoria de ouro, mas 

apenas ao puro e ao não especificamente qualificado (Cap. 1, p. 49). Os portões do átrio 

intermediário também são revestidos de ouro, mas uma lacuna exatamente após o termo 

                                                        
19 Contra, p. ex., Brooke, que data 11QT próximo de MMT, o que é bem provável, mas inferindo que 11QT foi 
editado a fim de influenciar a reforma de João Hircano em um período que, conforme indicaria a Carta 
Haláquica, os fundadores da Comunidade ainda estariam abertos à interação com a sociedade judaica em geral. 
Para ele, algumas similaridades entre ambos os templos provaria que algumas sugestões teriam sido aceitas, mas 
não todo o projeto, principalmente com relação aos festivais e ao calendário (BROOKE, 2005, In: DAY, pp. 
424-5). Mais adiante, uma nova tentativa teria sido realizada na esperança de que a suposta boa relação de 
Herodes ajudasse a influenciar seus arquitetos durante as reformas do Templo, no sentido de acatarem o projeto 
previsto no RT. Assim, segundo o autor, isso explicaria a cópia do RT, 11QTa, estar em escrita herodiana. A 
tentativa, porém, ter-se-ia tornado desilusão com a recusa de reformar o Templo conforme tudo o que fora 
estipulado pelos essênios (Op. Cit., pp. 427-8). Contudo, ambas são conjecturas difíceis de se confirmar. As não 
tão numerosas semelhanças, provavelmente, devem-se mais a tradições judaicas comuns a todos os planos de 
Templo, os quais, de modo geral, voltam-se a Êxodo e a Reis, ao mesmo tempo que os inovam (desde Ezequiel, 
passando por Crônicas, o Segundo Templo e o RT). O Templo do RT é um templo ideal e, certamente, eles 
estavam conscientes que, para ser edificado, seria necessário esperar pelo tempo ideal.     
20 Quando tratarmos da Lei do Rei, a questão ficará mais clara. 
21 Segundo Yadin, o fato de a “casa da escada” ser uma construção independente do edifício do Templo teria 
seus motivos: “According to Josephus, the stairs in Solomon’s Temple were completely enclosed by the walls of 

the edifice (Ant. VIII:70). The main variation is that the scroll describes this structure as a separate building, 

whose chief function was to separate the entrance to the upper chamber of the heikhal from the regular 

entrance.” (YADIN, Vol. I, p. 215). 
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impede que saibamos se havia alguma definição sobre a qualidade exata do ouro (XXXIX, 4). 

Também o átrio externo tem portas revestidas de ouro puro (XLI, 16-17). Na suposta fonte do 

RT, 4Q365, o escriba grafou primeiro “טהור” (como no RT) e depois corrigiu para “טהוב” 

(alterando, na verdade, para “טוב”, “fino”; no RT, no entanto, é ouro “puro”, enquanto as 

vigas são de “ouro”). Desta forma, aparentemente, o autor do RT pretendeu sinalizar a 

passagem para o lugar santo, mas sugerindo uma leve gradação entre o mais santo e o menos 

santo. Se é real que existe uma gradação entre “ouro fino”, mais precioso, e “ouro puro”, 

menos precioso, o autor de 4Q365 quis enfatizar que a entrada para o complexo do Templo 

deve ser marcada pelo sinal da extrema santidade, separando o mundo profano da dimensão 

espiritual, que tem seu início já atravessando seu primeiro frontispício.  

Os portões do átrio interno são quatro: a Oriente, o lado mais importante do santuário, o 

lado da sua entrada, situava-se o portão dos sacerdotes aarônidas, tendo os levitas kohatitas ao 

Sul, os gershonitas a Oeste e os meraritas ao Norte, e conforme sabemos de Nm 3, 14-39, para 

a devida guarda do santuário22. Já os portões do átrio intermediário e externo seguem os 

nomes dos filhos de Israel, assim como nomeavam os da cidade de Ezequiel. A Oriente, 

Simeão e Judá, com Levi no centro. Simeão, segundo filho de Jacó, entra no lugar de seu 

irmão Ruben, que pecou ao deitar-se com a concubina de seu pai e, portanto, foi devidamente 

reposto por seu irmão para figurar ao lado de Levi e Judá23. Maier, comparando a presente 

lista com outras em que constam as 12 tribos em algum tipo de ordem criteriosa como Nm 2, 

Gn 49, Dt 27, Ez 48, Pseudo-Fílon e RT Col. XXIII, chega à conclusão que a combinação dos 

pares de tribos é bastante tradicional, mas que o arranjo foi estabelecido segundo a visão 

sacerdotal que prioriza Levi (MAIER, 1985, p. 112). Ao mesmo tempo, nenhuma das listas é 

totalmente coincidente. Em Ez 37, 25, p. ex., é Judá que tem sua posição no centro, não 

simplesmente por ter prioridade sobre Levi, mas porque, para Ezequiel, como para P e H, a 

influência sacerdotal se exercia unicamente sobre o Templo. E é o muro da cidade, separada 

geograficamente do Templo, que tem seus portões denominados pelos nomes das tribos em 

Ezequiel, não o muro do santuário. Nada mais lógico para o profeta que a tribo governante e 

                                                        
22 É bastante provável que houvesse uma guarda sacerdotal ou levítica nos portões. Ao contrário de Ezequiel, 
porém, não há qualquer menção explícita a tal guarda ou aos seus postos ao longo do pórtico. A Regra da 

Guerra apresenta a mesma formação de sacerdotes e levitas, em conformidade com Nm. 
23 Puech lembra do pecado de Ruben em Gn 35, 22; 49, 4; Jub 33, 1-20. Por outro lado, Simeão participou, junto 
com Levi, da matança dos shechemitas a fim de vingar a honra de Dina, sua irmã (Gn 34; Puech, 2003, pp. 388 e 
391). A literatura sacerdotal avalia muito positivamente os dois irmãos por essa ação de “zelo” por sua irmã e 
pelo nome da família (e de seu Deus). Porém, essa análise de Puech é sobre o NJ, que não apenas substitui 
Ruben por Simeão, mas o coloca atrás de José e Benjamin. Puech, com relação ao RT, não levanta a 
possibilidade do critério teológico, mas geográfico, argumentando simplesmente que a substituição dever-se-ia 
ao fato de que o território de Simeão seria mais próximo dos outros dois, ao Sul (Op. Cit., 387). Nos dois textos, 
contudo, Levi mantém sua posição central. 
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responsável pelo bom funcionamento da sociedade conferisse seu nome ao portão principal 

desta que não mais se caracterizava como a cidade em que se localizava o santuário24. A lista 

de tribos para fazer a oferta da madeira em 11QT XXIII também não segue a seqüência dos 

portões, mas tem, como todas as demais listas, sua lógica própria25. Segundo Puech, nem 

mesmo a lista do Nova Jerusalém
26, que segundo alguns especialistas teria uma  “relação 

programática” com o RT, é exatamente igual à do RT27. Com essa perspectiva, Puech conclui 

que o RT não pode ter sido fonte para o NJ, ou vice-versa28.  

                                                        
24 Contra Puech, 2003, p. 386. O fato de as duas tribos, Levi e Judá, estarem a Norte, confirma sua dissociação 
da idéia da proteção da entrada do Templo.  
25 Filhos de Léa que representam o sacerdócio e a realeza (Levi e Judá), filhos de Raquel (Benjamin, que fazia 
parte da Judéia, e José); os mais velhos de Léa (Ruben e Simeão); os últimos de Léa (Issacar e Zabulon); filhos 
da serva de Léa (Gad e Asher) e, por último, os da serva de Raquel (Dan e Neftali). A lista completa dos muros 
do complexo do Templo no RT é: Simeão, Levi e Judá (muro Leste); Ruben, José e Benjamin (muro Sul); 
Issacar, Zabulon e Gad (muro Oeste); Dan, Neftali e Asher (muro Norte). Assim, Benjamin aparece depois de 
José na lista dos portões, tendo José ao centro do muro Sul. Puech argumenta que Benjamin ficou à frente de 
José na primeira lista porque Efraim e Manassés, as duas tribos oriundas de José, são mencionadas 
nominalmente. 
26 O documento Nova Jerusalém trazia algumas diretrizes para o Templo, talvez menos desenvolvidas que as do 
RT, além de um projeto para a cidade do santuário. Em todas as suas sete cópias encontradas em Qumran, o 
início e o fim do documento foram perdidos e, principalmente, o trecho que tratava do Templo. Segundo Broshi, 
nas cópias da caverna 5, nada restou do material sobre o Templo (BROSHI, 1995, p. 15). Portanto, se, por 
alguma ironia do destino apenas estas cópias tivessem sobrevivido, é possível que alguns defendessem que 
Qumran ratificava a idéia de uma Jerusalém sem Templo. Esse é o problema de conjecturar teorias inovadoras 
sobre Qumran a partir de documentos por vezes muito danificados. Diferentemente do RT, o documento foi 
elaborado nos mesmos moldes da viagem visionária de Ezequiel para o novo Templo. Também no NJ, o 
visionário é apresentado à nova Jerusalém, seu Templo e seu culto por um anjo que o acompanha. Para 
Tigchelaar, esse visionário seria ninguém menos que o patriarca Jacó, representante de todo o Israel, a quem 
Deus, através do anjo, mostrava a cidade de Jerusalém, onde seus descendentes futuramente teriam um lugar fixo 
para cultuar seu Deus (cf. o estudo bastante convincente em TIGCHELAAR, 2007, pp. 257-72)   
27 Cf. nota 79 acima. 
28 Puech conclui, observando que a preocupação do NJ em rebaixar Ruben e louvar Levi o coloca na mesma 
tradição de documentos como Testamento de Levi (também em aramaico), que o documento “insists on purity, 

warning his descendents against all fornication, impurity, etc. Thus New Jerusalem certainly is not an Essene-

Qumranian composition, but it more likely comes from priestly circles which were so active in many other 

Aramaic compositions, such as the Testament of Levi and Testament of Qahat, the Visions of ‘Amram, etc. The 

interest of the author of the New Jerusalem in the placement of the gate of Levi at the center of the east side in 

the New Jerusalem, as well as a similar interest regarding the temple and its cult, points in this direction. 

Therefore, the composition of New Jerusalem predates the oldest discovery copy by at least one century.” (Op. 
Cit., pp. 391-2; as cópias do manuscrito em Qumran datam do período herodiano). Enquanto concordamos com 
Frey, e outros especialistas, que o uso do Aramaico aponta para a origem externa a Qumran do Nova Jerusalém, 
não aceitamos seu argumento de que o fato de o documento descrever um Templo e uma cidade “reais”, embora 
utópicos, confirmariam que sua proveniência não seria o “templo espiritual” da Comunidade (FREY, 2000, p. 
809). A questão de o NJ referir-se a “todo Israel” em sua guerra contra seus inimigos (4Q554 2 III 15-22) não 
seria outra evidência, como vimos anteriormente. A Comunidade do futuro, como comprova 1QSa e 1QM (e 
11QT?) é “todo” Israel, e aqueles que não participariam da guerra ou da nova sociedade, seriam os “ímpios” de 
Israel, devidamente destruídos pela justiça divina (contra FREY, Op. Cit., 810). Também não concordamos com 
sua comparação entre o RT e o NJ, salientando a suposta diferenciação do RT, que teria origem sacerdotal ou 
levítica, em contraposição à origem do NJ em círculos apocalípticos (Op. Cit., p. 807). Em primeiro lugar, basta 
lembrarmos a colocação de Puech logo acima e, em segundo, como vimos alhures, alguns círculos apocalípticos 
certamente eram formados por sacerdotes ou tinham forte influência sacerdotal (Cap. 3, p. 158-9, Notas 1, 2 e 4)  
Um ponto em que ambos os documentos divergem, porém, é na descrição visual do NJ que acontece de fora (o 
muro da cidade) para seu centro (o Templo), diferente da “perspectiva sacerdotal” do RT. Isso se deve 
provavelmente à natureza do texto, um tour que se inicia a partir do ponto mais externo da cidade e vai 
caminhando em direção a seu coração, o Templo.     
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A área perto do altar, que desde o plano do tabernáculo era separada (cf. Cap. 1, N. 179), 

torna-se santíssima: “Santificarás ao r[ed]or do altar e o Heikhal e a bacia e o pórtico, e será 

santíssimo para todo o sempre.” (XXXV, 8-9). Para Yadin, o autor do RT está interpretando 

Ez 48, 12. Ele diz: “The scroll extends the concept of the ‘holy of holies’ to include all places 

connected with the offering of sacrifices.” (YADIN, Vol. II, pp., 149-50)29. Porém, 

novamente a expressão aparece sem o artigo, deixando a dúvida se o autor se referiria a uma 

extensão do Santo dos Santos ou a um superlativo da área santa, distinguindo uma área 

“santíssima” próxima ao Templo e uma área “santa” no restante do átrio. Como é difícil 

imaginar que equivaleriam o Santo dos Santos, o local proibido até mesmo ao sumo 

sacerdote, e a área do altar, onde os sacerdotes circulavam livremente, a segunda opção é 

preferível30. A proibição da entrada de não sacerdotes (leigos e levitas) na área sagrada do 

altar permanece como na Torá. A morte era a punição para aqueles que tentassem forçar o 

acesso (Cf., Cap. 1, pp. 53s e XXXV, 5). Sacerdotes sem os devidos paramentos também 

sofriam a mesma ameaça (cf. Cap. 1, pp. 55ss e XXXV, 6-7). Aliás, XXXIII, 6-7 traz a 

mesma demanda que vimos em Ezequiel 42, 14 (v. também Lv 6, 2s), qual seja, as vestes 

sacerdotais precisavam, obrigatoriamente, ser guardadas no perímetro “santo” do Templo, de 

maneira a não afetar os leigos transmitindo sua santidade. Mais precisamente, as vestes eram 

guardadas em armários localizados na casa da bacia, parte da área santíssima. Na l. 9 da 

Coluna XXXII, demandar-se-ia, aparentemente, que os nichos para depositar as vestes deviam 

ser recobertos de ouro. Os levitas, por sua vez, certamente entravam na área do átrio interno 

não separada como santíssima, uma vez que a “casa” onde se fazia o abate dos animais a 

serem sacrificados ficava a Norte do átrio (XXXIII, 8ss)31.  

Em XXXVI, 14 lemos: “E os portões vêm na direção interna, para dentro do átrio”, 

mencionando os portões que servem de passagem entre o átrio interno e o intermediário. Para 

Yadin, toda a estrutura dos portões, a partir do muro, ficaria para dentro do átrio interno, em 

mais uma evidência do cuidado com a proteção da área sagrada (YADIN, Vol. II, p. 156). Já 

Maier acredita que o muro ficaria no centro da estrutura do pórtico, de modo que as partes dos 

animais ofertados como sacrifício de comunhão destinadas ao ofertante lhes fossem entregues 

exatamente no meio do trajeto, onde o muro demarcava a divisão entre as áreas do átrio 

interno e do átrio intermediário (cf. XXXVII, 3). De qualquer maneira, Maier está correto ao 

                                                        
29 De acordo com Yadin, existe a possibilidade de que essa área fosse circundada por um muro interno dentro do 
átrio (cf. XXXV, 9 e comentário). Um muro circundando o altar é mencionado por Josefo (Ant. 1.198s; cf. 1Mc 
9, 54). 
30 Cf. Cap. 1. O sumo sacerdote ter a obrigação de entrar uma vez ao ano para o rito do Kippur, e ainda coberto 
pela fumaça do incenso, não significa de modo algum que teria livre acesso ao lugar da presença divina. 
31 Com relação à função levita de abater os sacrifícios v. adiante p. 344. 
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afirmar, “In their architectural outlines, Ezekiel and the Scroll represent the ideal according 

to extreme priestly opinion: the area for the priests and the area for the laity are arranged as 

separate complexes of court buildings.” (MAIER, Op. Cit., p. 93).  

Dentro do átrio interno, colunatas distribuídas em um sistema de conjuntos de colunas 

distintos, conforme descrito em XXXV, 10-15, mostra que os animais para o sacrifício de 

purificação e aqueles para o sacrifício de reparação são separados com cuidado, de modo a 

não haver qualquer mistura. Também os animais sacrificados em favor dos sacerdotes são 

separados daqueles em favor dos leigos (e também levitas?). Para Maier, esse cuidado serviria 

principalmente para evitar que, acidentalmente, os sacerdotes comessem dos sacrifícios 

expiatórios feitos por si mesmos (v. a proibição em Lv 22, 15; cf. Cap. 1, N. 260; MAIER, 

1985, p. 96). Um local, com mesas e assentos, é destinado aos sacerdotes para que comessem 

de seu sacrifício de comunhão (XXXVII, 8-12). Milgrom estranha o fato de o manuscrito 

prover esse local especial no átrio interno para os sacerdotes comerem dos sacrifícios de 

comunhão, uma vez que, segundo a Torá, Ezequiel e o próprio RT alhures, permitiam que 

fossem ingeridos fora da área sagrada (eram levados à família; Lv 7, 19; 10, 14; Ez 46, 20 e 

11QT XXII, 13-14, respectivamente). Ele conclui que aqui se trata dos sacrifícios de 

comunhão conferidos totalmente aos sacerdotes, ou seja, os primogênitos (Lv 27, 21; Nm 18, 

17-18) ou, então, das suas próprias ofertas, e não as ofertas provindas dos leigos. Ademais, o 

contexto apresentado no RT é do sacerdote ministrando no período das atividades de seu 

turno, portanto, sem permissão para abandonar a área sagrada (MILGROM, 1980-81, p. 92). 

As cozinhas dos sacerdotes, do mesmo modo, localizam-se no átrio interno, distinguindo-se 

daquelas dos leigos (cf. Ez 46, 21s e Cap. 2, p. 143 e N 132).    

A despeito de os diversos tipos de sacrifícios não serem descritos no RT, uma vez que, 

acreditamos, estariam pressupostos em Lv, um sistema elaborado para facilitar o abate e o 

escoamento do sangue da vítima sacrifical é minuciosamente detalhado (Col. XXXIV). 

Alguns especialistas acreditam que o sistema com rodas, pilares e anéis é exatamente aquele 

que teria sido instalado no Segundo Templo por Hircano, conforme nos informa a Mishná32. 

Enquanto Yadin enfatiza a relação entre as duas menções, acreditando que o RT foi 

influenciado pela instalação do sistema por Hircano, após este romper com os fariseus e aliar-

se aos saduceus (YADIN, Vol. I, pp. 181 e 297), Maier parece estar correto ao colocar que 

“The influence of this practice on the Scroll is less probable than that of a common older 

practice underlying both descriptions, one which had already been the subject of debate for 

                                                        
32 No NJ 1Q32, também são mencionados pilares e rodas (v. ainda outras similaridades em BROSHI, 1995, pp. 
101).  
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some time.” (MAIER, 1985, p. 90). Do altar, o sangue dos sacrifícios que escorresse por sua 

base, escoava por um canal, misturando-se à água que vinha da Casa da Bacia, para uma 

fossa, penetrando na terra. (XXXII, 12-15). Gilders recorda que Yoma 5, 6, Mid 3, 2 e Me‘il 

3,3 nos informam que a água misturada com o sangue dos sacrifícios, que era canalizada até o 

vale do Kidron, era acumulada e vendida como fertilizante. A posição do RT é radicalmente 

distinta: “TS, in contrast, seems to treat sacrificial blood as perpetually holy, needing to be 

‘lost’ in the earth ... Being thus disposed of, it could not be used for any profane purpose.” 

(GILDERS, 2004, RQ 88, p. 542)33.  

Entre as prescrições referentes ao átrio interno e ao intermediário, uma linha inteira foi 

deixada em branco demarcando visualmente, também no manuscrito, a distinção entre a área 

dos sacerdotes e a dos leigos participantes do culto, i.e., homens com mais de 20 anos e em 

estado de pureza. Mulheres e crianças, bem como jovens abaixo de 20 anos não tinham acesso 

a esse átrio34 (XXXIX, 7). Os jovens ganhavam esse direito apenas após o pagamento da taxa 

de meio shekel para o Templo. A base é a narrativa de Êxodo, em que os homens a partir dos 

20 anos teriam sido recenseados e instados a pagar a taxa em resgate por suas vidas, 

exatamente antes de o culto do Tabernáculo passar a funcionar definitivamente35 (em Ex 30, 

13-14 e11QT XXXIX, 8-10). Os “גרים” (“estrangeiros habitantes”), a partir da terceira 

geração, ou seja, na quarta geração vivendo em Israel, recebiam o privilégio de participar do 

culto no átrio intermediário36. Antes disso, os homens teriam acesso ao átrio externo junto 

com as mulheres37. Estrangeiros não são mencionados, pois provavelmente eram proibidos 

mesmo de entrar na cidade santa.  

Durante a festa das Cabanas, a elite da sociedade israelita tinha seu lugar garantido dentro 

do complexo do Templo. A hierarquia laica dessa elite aparece em XLII, 12-16, tendo os 

anciãos da congregação em primeiro plano, seguidos pelos “chefes”, os “líderes das casas 

patriarcais dos filhos de Israel”, os “comandantes dos milhares” e os “comandantes das 

                                                        
33 Gilders lembra que a BH não entra nesse mérito (Op. Cit., p. 543). 
34 Observa-se a mesma proibição com relação ao campo do exército de Israel em 1QM VII, 3-4. 
35 Cf. Cap. 1. Em 1QSa, essa é a idade em que o jovem passa a ser contado no censo (como em Nm 1, 2-3) e 
fazer parte da “congregação santa” (1QSa I, 8-9). Para Qumran, diferentemente da halakhah rabínica e do 
Segundo Templo, a taxa de ½ shekel acontece uma vez na vida e não anualmente. 
36 Seria uma permissão de “cidadania” apenas cultual, ou seria como em Ezequiel, em que recebiam também 
direito à terra? O RT não está preocupado com isso e não há referência a qualquer distribuição de terras. 
Também o ger só é tratado em sua relação com o espaço dentro do Templo (diferente de H, que estipulava seus 
deveres e direitos com relação ao culto em si). Trataremos especificamente do ger mais adiante, p. 335. 
37 Ezequiel não deixa claro se as mulheres teriam qualquer participação no culto. Lembrando que o profeta 
descreve apenas dois átrios, o dos sacerdotes e daqueles em estado de pureza (homens e mulheres? Certamente o 
mais provável, para que os membros da família pudessem participar juntos das festas e sacrifícios de comunhão. 
As mulheres, da mesma forma, deviam proceder os ritos de purificação). 
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centenas”38. As cabanas deveriam ser montadas no telhado de uma estrutura de três andares 

com conjuntos de 54 salas para cada tribo39, adjuntos ao muro exterior do Templo. Dois 

conjuntos com 108 salas eram destinados aos sacerdotes a oriente (XLIV, 3-7). O lugar dos 

levitas, assim como em Nm, é dividido pelos três clãs (Kahat, Gershon e Merari), ao redor do 

Templo, a Oeste, Norte e Sul, perfazendo o número de 16240. Essa distribuição segue Nm 3 e 

visa a, como no acampamento do deserto, proteger o santuário do acesso ilegítimo em todas 

as direções. A forte influência de Nm é sentida quando vemos o verbo “acampar”, tão 

empregado nas narrativas da peregrinação pelo deserto, ser utilizado para definir a estadia dos 

turnos sacerdotais no período determinado de seu serviço no Templo (XLV, 5; v. Nm 2, 2ss). 

Vale lembrar também que, por motivos de pureza, XLV, 3-7, os sacerdotes, na saída dos seus 

turnos, não deviam encontrar-se com aqueles que estavam chegando para substituí-los no 

serviço41 (XLV, 3-6, inclusive seus utensílios não deviam misturar-se; XLV, 4). 

As últimas prescrições com relação a elementos arquitetônicos do Templo aparecem após 

a menção de algumas leis que delimitam o acesso ao Templo e à cidade do santuário. A 

antepenúltima delas pede um sistema que impedisse aves – o texto especifica “impuras” – de 

sobrevoarem o Templo e pousarem, até mesmo sobre seus portões (XLVI, 1-4). Josefo e 

Eusebius descrevem sistemas com a mesma função instalados sobre o Segundo Templo42. 

Maier nota que o projeto do RT é mais ambicioso, já que pretenderia afastar os pássaros de 

todo o complexo do Templo (MAIER, 1985, p. 116)43. Em XLVI, 5-8, é descrita uma 

plataforma ao redor de todo o Templo. Uma escada de 12 degraus levava à plataforma, à 

entrada do Templo, dando acesso aos portões do átrio externo. Por fim, é descrito um fosso 

que separaria o complexo da Casa divina e o restante do mundo: “E farás um fosso ao redor 

do Templo com a largura de cem côvados que irá separar entre o Templo sagrado e a cidade, 

e não entrarão repentinamente para dentro do meu Templo e não o profanarão, mas 

                                                        
38 Nomenclatura que de modo geral aparece nas fontes sacerdotais da Torá, principalmente Nm, e, entre os 
MMM, em 1QM e 1QSa. 
39 Cf. XLIV, 8 e comentário. Aí são contadas 54 salas para cada tribo. Na linha 12 (v. também comentário), 
vemos, porém, que algumas tribos recebem duas salas a menos, ficando com 52. Para Yadin, o número perfeito 
para o autor seria 52, por ser o dobro dos 26 turnos sacerdotais segundo o calendário solar e o número de “pais 
da congregação” em 1QM II, 1. Destarte os esforços do autor do RT, o cálculo das medidas não teria permitido 
que chegasse sempre a essa cifra, o que Yadin interpreta como um erro geral do plano do Templo (YADIN, Vol. 
I, p. 265). Na opinião de Maier, o cálculo deve ser feito levando-se em conta que as cozinhas dos leigos 
localizavam-se nos cantos da estrutura (v. comentário no anexo). De qualquer modo, um ponto que também 
levanto em nosso anexo é que não haveria então explicação de por que exatamente as principais tribos 
receberiam 54 salas. A argumentação de Yadin perde a base principalmente no caso dos sacerdotes e levitas que 
receberiam múltiplos de 54, e não de 52, o que desvincula o número do total de 26 turnos sacerdotais.  
40 Cf. comentários às ll. 12 e 14 da Coluna XLIV e o comentário à coluna XLV. 
41 Sobre o problema de a quem cabia a limpeza das salas dos sacerdotes no momento da troca de turnos, v. no 
anexo o comentário sobre a l. 7, da Coluna LXV. 
42 Guerra 5, 224 e Praeparatio Evangelica, 451, respectivamente. Cf. também Mishná Middoth 4, 6. 
43 Mais detalhes em nosso anexo (principalmente comentário sobre XLVI, 1). 
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santificarão meu Templo e temerão meu Templo porque Eu habito no meio deles. Vacat.” 

(XLVI, 9-12)44. Do esboço final, Maier compara a construção do Templo a uma fortaleza 

(MAIER, 1985, p. 100). Vimos que o mesmo também vale para o Templo de Ezequiel, com o 

lugar dos homens da guarda devidamente localizado em cada portão de passagem entre os 

átrios (Cap. 2, p.). Nesse sentido, o RT mostra-se menos preocupado que Ezequiel, que, diante 

do trauma da perda do Templo devido também ao suposto pecado de acesso ilegítimo, 

impunha a força para salvaguardar seu novo santuário. O RT, por seu lado, não menciona 

explicitamente a guarda do Templo, mas limita-se em preocupar-se com a alocação de cada 

um em seu devido lugar. Concluindo, Zahn percebe no Templo do RT, ao mesmo tempo que 

inspirado por outros textos, um projeto único: “It draws upon biblical traditions, but uses 

them selectively, combines their elements in new ways, and sometimes departs from them 

altogether. The resulting Temple differs from all other descriptions of Israelite or Jewish 

Temple structures…” (ZAHN, 2005, p. 448). 

Todavia, a característica mais singular desse templo são suas dimensões. Enquanto a sua 

dimensão até o átrio intermediário, 500 côvados quadrados, coincide com o Templo de 

Ezequiel45, a medida de seu átrio externo é exorbitante, com seus 1.600 côvados quadrados. 

Pelos cálculos de Broshi, toda a topografia de Jerusalém deveria ser alterada para que o 

projeto fosse viável (o Templo de Herodes, maior esplanada construída do período, 

equivaleria a ¼ do projeto da esplanada do RT, que coincidia com a Jerusalém de II a.C.)46. A 

fim de viabilizá-lo seria necessário um esforço quase sobre-humano: “Para nivelar o terreno, 

seria necessário aterrar o vale de Kedron (elevando-o em quase 80 metros), a leste, e 

remover as pedreiras do oeste. Isso representaria a movimentação de toneladas de terra e 

rocha, empregando-se apenas o esforço humano. Uma proeza exeqüível, mas totalmente fora 
                                                        
44 Yadin nota que o fosso é de 100 côvados e, desta feita, dez vezes a medida que aparece na Mishná (cf. Kelim 
1, 8; Middoth 1, 7; Parah 3, 11 etc.). Yadin também menciona que, diferentemente do RT, a Mishná informa que 
o fosso ficava para dentro do muro do monte do Templo (YADIN, Vol. I, p. 275). Sobre a separação do 
santuário e da cidade, Økland comenta: “If the whole city were holy there would be no need of the trench. This is 

an idea not found in other expressions of this Zion discourse of temple space, where Temple and city are seen as 

two sides of the same coin (compare Ezek 40.2 and 5 with 43. 12 and 45.1-6).” (ØKLAND, 2003, p. 161). 
Vimos no Cap. 2 que, em Ez, o Templo é separado da cidade (cf. Cap. 2, pp. 153s). O santuário no RT é 
separado da cidade não por sua suposta impureza, mas pela diferença essencial nos graus de santidade, ou seja, 
espaço divino e espaço humano. Ainda assim ela é denominada “cidade do santuário”, uma vez que o autor do 
RT, diferentemente de Ezequiel, preferiu manter o Templo nos limites da cidade. E por isso a cidade do 
santuário tem uma santidade acima das demais de Israel e é necessário mantê-la sem mácula. Veremos essas 
questões em tópico específico adiante. 
45 Cf. também Middoth 2, 1 (YADIN, Vol. I, p. 246). 
46 Em outro artigo, Broshi faz notar que quanto mais tardio o texto tanto maior as dimensões do Templo vão-se 
tornando (compare-se o Templo de Ezequiel, do RT ou as dimensões de Jerusalém no NJ e no Apocalipse de 
João; BROSHI, 1995, p. 9; como comentamos já no Cap. 1). Sobre os números no NJ e no RT, geralmente 
divisíveis por 7, diferentemente de Ezequiel que, como vimos, usava múltiplos de 25, Broshi comenta: “Despite 

the fantastic proportions, the authors of both TS and DNJ treated their figures with utmost care and with 

extreme earnestness.” (Op. Cit., p. 12). 
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da realidade.” (BROSHI, 1993, pp. 122-3). Maier aponta para a utopia claramente presente 

nesses números e, ao mesmo tempo, a seu aspecto “prático”. Ele observa que as medidas dos 

dois templos construídos em Jerusalém não eram realistas no que concerne ao número total da 

população, que, caso se deslocasse em massa para as festas de peregrinação, certamente não 

poderia ser neles acomodadas. Nesse ponto, o RT é mais coerente com seu projeto maior, ou 

seja, o seu plano do Templo visaria a acolher a todos. Mas mais que isso, o RT prevê uma 

população que participaria efetivamente em todos os eventos do santuário. Maier, nesse 

sentido, afinal reconsidera, pensando que os números podem ser, por fim, até modestos: “In 

view of the population increase during the Second Temple, and the fact that since the Exile 

only Jerusalem Temple was to be exclusively available to all Jews, this implied criticism is 

quite understandable. … When, for example, the Scroll stipulates that the Passover lambs 

should be eaten in the Temple courts
47

, then even this huge construction seems modest.” 

(MAIER, 1985, p. 110). Broshi atenta para a proficiência e conhecimento arquitetônicos do 

autor do RT e, ainda mais, “something to be appreciated all the more since he describes a 

visionary complex rather than an existing one.” (BROSHI, 1995, p. 17)48. Nesta perspectiva, 

vemo-nos diante de um Templo utópico, mas pensado para uma realidade e uma circunstância 

muito concretas, como o tamanho da população esperada para a participação de seu culto, 

mesmo que essa população seja vista a partir do prisma da sociedade ideal, que ainda se 

desenvolverá. Ou seja, uma população ativamente e em sua totalidade envolvida e fiel ao 

centro de sua sociedade, o Templo.      

 

a-γ) Leis de pureza relativas ao Templo e à cidade do santuário 

 

Logo acima argumentamos que o fosso não servia simplesmente para que impurezas 

provindas da cidade adentrassem o Templo, mas antes com intuito de evitar que o profano 

tivesse acesso e contato repentino com o sagrado. Algumas leis de pureza estabelecidas para o 

Templo e a cidade iniciam-se antes mesmo de todos os elementos arquitetônicos terem sido 

descritos, estipulando o alto nível de pureza que era requisitado para que o acesso a ambos os 

lugares pudesse acontecer. As primeiras leis, talvez não casualmente, são concernentes a 

                                                        
47 Delcor chama a atenção para a centralização “rigorosa” do culto no Templo. Em Zevahim 5, 8, os rabinos 
permitem à população comer da páscoa nas cidades. Jub 49, 21concorda com o RT (DELCOR, RQ 57-58, p. 
186).  
48 Lembrando que o Templo de Ezequiel traz muito menos detalhes, uma vez que é um esboço do que 
poderíamos chamar de “planta baixa”, não conferindo sua altura (tratamos do tema no Cap. 2, p. 139, N. 101). 
Por outro lado, o RT aparentemente não traz muitos detalhes decorativos no Templo (existe a chance de ter-se 
perdido pela deterioração), enquanto Ezequiel menciona motivos como palmeiras e querubins (v. Cap. 2, p. 141).   
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questões sexuais49. Assim, todo homem que tivesse sofrido uma ejaculação noturna estaria 

proibido de entrar no complexo do santuário (XLV, 7-10). Essa lei provavelmente não era 

estendida à cidade pelo simples motivo de que é uma ocorrência natural e não passível de ser 

controlada por auto-determinação. Portanto, estando a pessoa dormindo na cidade não poderia 

evitar a impureza, mesmo na cidade do santuário. No entanto, a entrada no santuário é 

consciente e não poderia ser efetuada. Himmerfalb pensa mesmo que essa impureza 

certamente teria sido contraída na cidade, pois, caso contrário, a pessoa em estado de 

impureza sequer planejaria peregrinar ao santuário (HIMMERFALB, 1999, p. 17). Maier 

acredita que a pessoa devia sair da cidade até completar seu processo de purificação (MAIER, 

1985, p. 116) e é o que XLVI, 16-18 parece confirmar: “E farás três cobertas para o oriente 

da cidade, separadas uma da outra, nas quais entrarão os doentes de pele e aqueles com 

fluxo e os homens que tiverem uma casualidade”
50. Assim, ele devia banhar-se já no primeiro 

dia, como é o caso das purificações em todo o RT, a fim de ter acesso ao profano sem 

contaminá-lo51. Himmelfarb lembra que é por esse motivo que não existem locais de 

confinamento para esse tipo de impureza nas cidades comuns, uma vez que a pessoa, após a 

primeira ablução, poderia levar sua vida cotidiana sem interferir no sistema de pureza 

(HIMMELFARB, Op. Cit., p. 20). No terceiro dia, para ser reintegrado como participante do 

culto, devia banhar-se uma vez mais e esperar o pôr-do-sol. Todo esse processo nos recorda 

claramente os procedimentos de purificação realizados por Israel antes da teofania de YHWH 

                                                        
49 Cf. Jub 33, 20 (sobre a relação sexual entre Ruben e a concubina de seu pai, Jacó) ou 30, 15-16 (sobre o 
estupro de Dina por Shechem). CD dá muita ênfase a pecados sexuais quando proíbe relação entre tio e sobrinha, 
poligamia etc. Sobre a inserção da seção concernente às relações sexuais proibidas por Levítico no que 
supostamente seria o final do RT, Himmelfarb comenta: “The Temple Scroll, then, thought the incest laws 

important enough for its purposes that it found a way to integrate them into its reworking of Deuteronomy.” 
(HIMMELFARB, 1999, p. 24). Cf. LXVI, 11-17 (a l. 17 é última linha do documento, que termina 
repentinamente). Na verdade, questões sexuais são debatidas desde XLXV, 7 (cf. nosso anexo e comentários). 
50 Himmerfalb lembra que Nm 5, 2 deixa fora do campo pessoas com fluxos genitais anormais, doenças de pele e 
que tiveram contato com um morto, enquanto em Lv 15, pessoas com fluxos anormais encontram-se em casa e, 
em Nm 19, é a vez daqueles que tiveram contato com um morto terem direito a permanecer em suas casas 
(assim, os textos concordam que apenas doentes de pele ficariam totalmente fora do convívio social). O RT 
também afasta três tipos de impureza, mas, pela deterioração do manuscrito, sabemos apenas das duas referidas 
acima (11QT XLV, 15-18 relaciona três: o homem com fluxo anormal, o impuro por contato com corpo e o 
doente de pele, que só devem entrar na cidade após purificação, o que coincide com Nm 5). O que Himmerfalb 
percebe, pela adaptação com relação a Nm 5, é que houve por parte do Rolo um recrudescimento da lei, 
abrangendo mesmo a ejaculação. Note-se também que as diferentes formas de impureza devem ser mantidas 
separadas (3 locais separados de confinamento), com intuito de dificultar a disseminação de tipos e graus 
distintos de impureza entre aqueles que ali permaneciam. De qualquer modo, é óbvio que o RT tendeu para o 
texto mais estrito da Torá (HIMMELFARB, 1999, pp. 17-8). Essa será a praxe, de um modo geral. Callaway 
comenta a originalidade dessas medidas com relação às Escrituras e, ao mesmo, seu “espírito bíblico”: “Most of 

the laws concerning housing for the impure are original in so far as they were not stating explicitly in biblical 

Law. It is obvious, however, that the writer has thought about the classical laws and used them as a foundation 

for the creation of additional, analogous cases that is no less biblical in spirit and formulation.” (CALLAWAY, 
2007, p. 30).          
51 Essa questão específica foi debatida no Cap. 5, pp. 283ss. 
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no Sinai, igualando, portanto, a potencialidade da presença divina em sua manifestação no 

Sinai e Sua morada no Templo (Ex 19, 10ss). E como em toda Torá sacerdotal, impurezas não 

anormais não requerem sacrifícios. Impurezas denominadas Niddah, talvez englobando outros 

fluxos femininos e masculinos, impediam do mesmo modo a entrada no santuário52 (l. 10). 

Estranhamente, mulheres menstruadas não tinham um local de confinamento, porquanto, 

como um evento regular, não deveria tomar ninguém de surpresa, fazendo a visita de 

mulheres ao santuário algo a ser muito bem programado e sua estadia curta (Op. Cit., p. 21).  

Porém, o que mais intriga os especialistas nessas primeiras leis relacionadas à pureza da 

cidade e do Templo é que casais que tivessem relações sexuais estavam totalmente 

interditados de entrar “em qualquer parte da cidade do santuário”. Infere-se então que, tendo 

liberdade de ter relações fora da cidade, deviam esperar três dias para ter permissão de 

adentrá-la53 (ll. 11-12). Especialistas como Schiffman percebem aí a evidente conseqüência da 

situação descrita, qual seja, seria impossível levar uma vida familiar normal em tal cidade. 

Yadin mesmo cogitou que mulheres não poderiam viver ali54. O fato de haver locais 

destinados para o confinamento de menstruantes e parturientes em outras cidades do território 

em XLVIII, 16-1755 seria para Yadin a prova final de que mulheres estariam banidas da 

cidade do Templo e que “the doctrine of the sect deemed it necessary to ban women from 

permanent residence in the Temple city.” (YADIN, Vol. I, p. 289). No entanto, vimos que as 

mulheres tinham direito de ir ao Templo, desde que permanecendo no átrio externo. Para 

resolver essa tensão, Schiffman, entre outros, defendem que, no RT, “cidade do santuário” 

corresponderia ao complexo do Templo56. D. Schwartz levanta alguns pontos que o fazem 

                                                        
52 Não há nenhum contexto que dê margem para que Niddah aqui seja compreendida como uma impureza 
“espiritual”. Enquanto é verdade que o termo expandiu seu sentido abrangendo pecados morais, não é em 
absoluto o caso presente. 
53 Não há referência a rituais de purificação, embora sejam presumidos, segundo Himmelfarb (cf. menção a Fílon 
no Cap. 5, p. 285). A lei é uma clara ampliação do conceito de impureza ritual (HIMMELFARB, 1999, p. 18). 
54 Yadin ainda associa esta passagem do Rolo à abstinência essênia: “The absolute application of all the laws of 

purity to the Temple city led the members of the sect to forbid sexual intercourse therein, and from that to the 

banning of women from taking up permanent residence there was a small step. It seems that it was this edict that 

eventually developed into the ‘abstention’ of the Essenes, and their celibacy.” (YADIN, Vol. I, p. 281). 
Crawford, citando Japhet, levanta a questão de que essa lógica baniria homens casados da mesma forma, 
enquanto não afetaria mulheres solteiras ou viúvas (JAPHET, S. “The Prohibition of the Habitation of 
Women: the Temple Scroll’s Attitude toward Sexual Impurity and its Biblical Precedents”. JANES 22, 
1993, 71-2; In: CRAWFORD, 2001, p. 247). 
55 O texto completo diz: “E em cada cidade fareis lugares para os afetados com doença de pele ou com praga 

ou com tinha, que não entrarão em vossas cidades para contaminá-las, e também para aqueles com fluxo e para 

as mulheres durante sua impureza menstrual e depois de dar à luz, de modo que não contaminem em seu meio 

com sua impureza menstrual.” (XLVIII, 14-17). Japhet (Op. Cit.) imagina que a menção a “qualquer cidade” 
abrangeria a Cidade do Templo, o que duvidamos. As leis referentes à cidade santa são sempre tratadas 
separadamente.    
56 Cf., p. ex., SCHIFFMAN, 1994, JQR, p. 119 ou 1992, In: DIMANT et al, p. 211. Segundo Milgrom, a 
hipótese foi primeiramente levantada por Louis Ginzberg, que tentava explicar a proibição de relações sexuais na 
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pensar que cidade do santuário seja basicamente a cidade (de Jerusalém57) em sua totalidade. 

Primeiro o significado puro e simples de “עיר”, ou seja, “cidade”, sem haver alhures 

evidências de outros sentidos. Esse sentido também se encaixaria no contexto de CD XII, 1-2: 

“Que nenhum homem deite-se com uma mulher na cidade do santuário para contaminar a 

cidade do santuário com sua Niddah
58”. Na verdade, CD XII, 1-2 não apenas levanta o 

mesmo problema que o RT, mas novamente mostra-se em acordo haláquico com o 

documento. Apenas que em CD a proibição é muito mais clara e direta. Assim, Schwartz 

imagina como se poderia cogitar a necessidade de proibirem-se relações em “qualquer parte 

do complexo do Templo”59. Por fim, ele recorda a passagem de XLV, 9-10, que estabelece a 

separação entre o complexo do Templo “מקדש הקודש” e “עיר”, em seu significado literal e único 

atestado até hoje (SCHWARTZ, D., 2001, p. 51). Temos ainda Crawford, que cita XLVII, 3-

4: “e a cidade que santificarei para fazer habitar meu nome e [meu] Temp[lo dentro de]la 

será santo e puro” ou também “e não contaminareis a cidade que Eu faço habitar o meu 

nome e meu santuário no meio dela.” (CRAWFORD, 2001, p. 243). 

De qualquer modo, o problema de ter-se uma vida “normal” nessa cidade permanece. 

Crawford aparentemente tem a resposta acertada. Obviamente, não é apenas sobre esse 

argumento que se fundamenta para defender sua teoria de que a cidade santa, na verdade, 

servia basicamente como uma cidade que acolhia peregrinos e ofertantes que vinham 

participar do culto no Templo. Ela cita XLVII, 14-15 como o exemplo máximo de como o 

documento articula esse status especial da cidade: “E não purificarão uma cidade entre suas 

cidades do mesmo modo que a minha cidade”. Nesta perspectiva, segundo a autora, o que o 

                                                                                                                                                                             
cidade do santuário em CD, em “An Unknown Jewish Sect”. New York, 1976, pp. 73-4. In: MILGROM, 1994, 
JQR, p. 125. 
57 Colocamos em parênteses, uma vez que o nome da cidade não aparece em qualquer ponto do documento, 
como um bom texto do “período” do deserto teria mesmo de fazê-lo. 
58 Vemos Niddah novamente como um termo genérico para fluxos sexuais naturais, que trazem impureza, mas 
não constituem de modo algum um pecado moral. 
59 Milgrom também faz a mesma observação. Antes disso, ele defende que toda a seção da pureza especial do 
Templo e da cidade pode ser uma polêmica contra práticas da época (MILGROM, 1994, JQR, p. 128). Não há 
qualquer necessidade de inferir-se esse pressuposto. O autor apenas relaciona todos os procedimentos que 
considera necessários para manter a cidade pura. Outra teoria de Milgrom com relação à teologia do RT é a de 
que Deus habitaria em toda a cidade de Jerusalém: “e não contaminareis a cidade que Eu faço habitar o meu 

nome e meu santuário no meio dela.” (11QT XLVII, 10-11). Porém, em nossa opinião, é Deus quem faz “habitar 
seu nome” na cidade através do Templo que ali está estabelecido. Safrai é muito claro no que se refere a essa 
questão: “There are rulings regarding Temple practices, the treatment of sanctified objects and strictures of 

purity that applied to Jerusalem because the city housed the Temple.” (SAFRAI, 1996, p. 94). A afirmação não 
se refere direta ou exclusivamente ao RT, mas certamente vale de forma especial para esse documento. Embora o 
autor perceba que ocorre uma expansão da noção de santidade do Templo para Jerusalém nesse período, ele nota 
que isso não se dá com a mesma intensidade no Rolo: “... they did not adhere to the halakhic innovation that 

extended the holiness of the Temple to the city. Hence they did not permit men, women and children to celebrate 

the festivals and eat their offerings and other sacrifices throughout the city.” (Op. Cit., p. 102). A cidade, 
portanto, não tem o mesmo grau de santidade do Templo. 
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RT demanda é que casais em peregrinação refreassem-se de relações sexuais, do mesmo 

modo que sacerdotes no período de serviço no Templo. Ela lembra que o Rolo, 

aparentemente, não prevê uma área urbana para a cidade, como o NJ ou Ezequiel, ou um 

palácio para o rei, mas, o que nos parece mais definitivo é que não há menção ou legislação 

para qualquer área de cemitério em seus arredores60. Nas palavras de Crawford: “Since the 

Scroll’s predilection is for increasing the stringency of the purity regulations as we move 

inward toward the Temple, surely the regulations concerning the impurity of death would be 

more detailed for the Temple City than for other cities. The Scroll’s silence on the subject 

leads one to suspect that the Scroll did not envision death occurring in the holy city (however 

unrealistic this may seem to be).”
61 (Op. Cit., p. 250). Assim, ela conclui que apenas pessoas 

em estado de pureza ritual, e mulheres conscientes de estar longe de seu período de regras e já 

purificadas delas, pernoitavam na cidade. Pessoas com impureza devido a contato com morto 

não eram esperadas ali. Apenas impurezas não controláveis são previstas pelas áreas de 

confinamento. Diante das evidências, ficaria claro que homens e mulheres, desde que cientes 

                                                        
60 A ausência de previsão de casas, ruas e urbanização em geral no RT não nos parece uma prova convincente. 
Acreditamos que a cidade não se limitava ao complexo do Templo, mas fora concebida para receber peregrinos e 
devia estar preparada para tal. Caso se restringisse basicamente ao complexo do Templo, anularia todo o sentido 
de nosso debate até aqui. O fato de descrever apenas as latrinas, que deviam permanecer fora (veremos adiante), 
e os locais de confinamento, não significa que a cidade restringia-se ao Templo e a esses espaços, mas antes que 
a preocupação do autor é com o Templo e com mecanismos para que não fosse contaminado por impurezas. De 
resto, ele não se preocupa com a área profana de qualquer cidade, mesmo da cidade do santuário. Embora seja 
apenas uma conjectura, é possível que uma tradição sacerdotal que preferiria ver Jerusalém como uma cidade 
projetada para receber exclusivamente peregrinos já existisse antes do RT. A cidade de Ezequiel, separada do 
Templo e aberta para todas as tribos através dos seus 12 portões pode indicar que a cidade funcionava mais 
especificamente para acolher esses visitantes que vinham de todas as direções. Provavelmente, quem vivia ali 
eram aqueles que trabalhavam para receber essas pessoas e sustentar a cidade (com produtos agrícolas etc.). No 
NJ, Broshi depara-se com uma característica estranha das casas, todas exatamente iguais: “An interesting 

element in the upper floor is a hall (19X12 cubits) furnished with twenty beds. This hall has eleven ‘blind 

windows,’ i.e., niches. There is no telling what this hall was intended for. Milik’s opinion that this is a dining 

hall seems to be unfounded, and the niches must have been used to store garments, as we learn from the TS, the 

Mishnah, as well as the archaeological evidence. It is well worth noting that except for the Temple, and perhaps 

for the above mentioned ‘dormitory’, the scroll does not discuss any public building” (BROSHI, 1995, pp. 14-
5). No lugar de imaginar que a cidade descrita no NJ é existencialmente “democrática”, com o mesmo tipo de 
casas para ricos e pobres, seria mais fácil conjecturar, diante de toda evidência (inclusive à aparente ausência de 
edifícios públicos), que essas casas munidas de um dormitório com 22 camas e armários privativos servissem 
como alojamentos para receber peregrinos que vinham aos milhares, principalmente durante as festas. Como 
documentos que trabalham com um tempo ideal em que toda a população certamente participaria em massa em 
todas as atividades do Templo, todas essas medidas seriam obrigatórias (pelos cálculos de Broshi a Jerusalém do 
NJ poderia abrigar 150 milhões de pessoas, se forem contadas 250 pessoas por hectare nos seus 6.300 km 
quadrados; Op. Cit., p. 12). Vale lembrar que, tanto em Ezequiel como aparentemente no NJ, o palácio real não 
se localiza na cidade santa. Com isso, não pretendemos dizer que, possivelmente o RT ou o NJ sejam 
dependentes um do outro, mas que podem ter sido produzidos por círculos sacerdotais que mantinham essa 
tradição da cidade para peregrinos.        
61 A teoria defendida por Shemesh de que o RT não é geográfico e que não reflete o receio da possibilidade de 
que o Templo fosse contaminado não tem qualquer base nas evidências textuais do RT (SHEMESH, 2000, RQ 
75, p. 373).   
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de um período de abstinência sexual, teriam acesso ao santuário e à participação do culto 

dentro da área destinada a cada um. 

Relacionada ao tema do acesso à cidade e ao Templo está a proibição em XLV, 12-13 do 

acesso à cidade ao cego: “Qualquer homem cego não entrarão nela em todos os seus dias e 

não contaminarão a cidade em que Eu habito nela, pois Eu, YHWH, habito entre os filhos de 

Israel para todo o sempre.”. Obviamente, é válido perguntar se a proibição estaria realmente 

restrita a pessoas atingidas pela cegueira e não por outras deficiências físicas. Para Yadin, a 

palavra “cego” teria sido empregada como um termo geral que também abrangeria outros 

tipos de limitação. O autor apóia-se no aparente erro redacional que, após a referência ao cego 

no singular, traz o verbo “entrar” e “contaminar” no plural (não entrarão/não contaminarão), o 

que o leva a deduzir que poderia ter vindo de uma lista completa que se perdeu na transmissão 

do texto (YADIN, Vol. I, p. 291). Shemesh opõe-se à explicação de Yadin com base no MMT 

B 49-54: “[... e mesmo com] relação aos ceg[o]s [que não podem ver: devem precaver-se de 

toda a mistura] e não vêem a mistura [que incorre em] [sa]crifício de reparação. Vacat. [E 

tam]bém com relação aos surdos que não ouviram a lei [e o pre]ceito e [o regulamento 

sobre] a pureza  e não[ou]viram os preceitos de Israel, porque qualquer um que não vê e não 

escuta não [s]abe proceder. Mas eles estão aproximando-se da pu[re]za do Templo.”. O 

autor interpreta que no RT também a natureza do problema não é a cegueira em si, mas a 

possibilidade de que, não enxergando, o cego não seja capaz de prevenir-se de impurezas 

(SHEMESH, 1997, DSD IV, p. 201, Nota 60). De qualquer maneira, o autor não explica por 

quê surdos não teriam sido mencionados, como ocorre no MMT. Mesmo assim, ao menos 

essa explicação evita a interpretação de que a cegueira por si seria capaz de contaminar a 

cidade com impureza62. Para Milgrom, a questão é explicada pela confusão, no documento 

(também em Jubileus), entre os verbos “טמא” (tornar impuro) e “חלל” (profanar), sendo o 

primeiro empregado no sentido do segundo (MILGROM, 1993, RQ 62, p. 279)63. Se esse é o 

caso, o banimento do cego teria a mesma natureza do afastamento dos sacerdotes portadores 

de deficiências de seu ministério, pela incompatibilidade do imperfeito com o santo. Assim, 

“profanariam” o que é santo pelo contato com o imperfeito. Entretanto, novamente volta-se à 

problemática anterior, ou seja, por que apenas o cego seria citado?                          
                                                        
62 Esse ponto específico, ou seja, de que o cego poderia contaminar a cidade, é o que eliminaria a possibilidade 
de que a causa para o banimento seja a mesma do banimento de sacerdotes portadores de deficiências para que 
pudessem oficiar no Templo. No caso dos sacerdotes, é a incompatibilidade de o imperfeito conviver com a 
santidade, mas não que a deficiência fosse uma fonte de impureza. Esses sacerdotes tinham acesso ao complexo 
do Templo, enquanto esses cegos no RT não teriam direito sequer de adentrar a cidade do santuário.  
63 Milgrom faz notar que, na verdade, a confusão já pode ser detectada em Ezequiel, quando o profeta elaborou a 
frase “não tornar impuro meu santo nome” (Ez 43, 7-8), no lugar de “não profanar meu santo nome” (Lv 20, 3; 
22, 2.32; Ez 20, 39; 36, 20; MILGROM, 1993, RQ 62, p. 280).  
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Ainda no contexto da pureza especial de Jerusalém, temos a especificação geográfica de 

onde os sanitários deviam ser localizados de modo a não contaminarem a cidade. Outra 

característica particular à cidade do santuário, cuja prescrição não se impõe a outras cidades: 

“E farás para eles um lugar para a “mão”, fora da cidade, para onde ali sairão, para fora, 

para o noroeste da cidade, casas cobertas e fossas dentro delas onde o excremento desce 

para dentro dela e não será visível a qualquer distância da cidade, três mil côvados.” (XLVI, 

13-16). Callaway está correto ao afirmar que o autor dessa lei entendia qualquer tipo de 

eliminação humana como análoga às impurezas sexuais ou erupções epidérmicas64 (cf. 

CALLAWAY, 2007, p. 30). Essa prescrição está baseada claramente nas leis que regem o 

acampamento militar de Dt 23, 12-13, e são seguidas igualmente pelo campo de 1QM VII, 6. 

A norma que demanda a distância de 3.000 mil côvados de distância65 entra em choque com a 

distância permitida para se deslocar durante o sábado, ao menos por CD X, 21. Para alguns, 

isso explicaria o comentário de Josefo em Guerra 2.147 de que os essênios não se permitiam 

“aliviar” aos sábados. Porém, o lugar utilizado como banheiro ficava a 400 m, menos do que a 

distância proibida em CD. Talvez o “costume” se deva à santidade do dia. Em Jerusalém, o 

denominado “portão dos essênios” a Noroeste da cidade, segundo Yadin, poderia ter algo a 

ver com o presente comando, i.e., de que essas latrinas deviam ficar nesta mesma direção 

(YADIN, Vol. I, p. 303). A localização do “bairro” essênio, então, facilitaria que saíssem para 

dirigirem-se aos sanitários66. Por sua vez, o RT estabelece que, a Leste da cidade, ficassem 

                                                        
64 Ezequiel, como vimos no cap. 2, provavelmente adiciona o suor a eliminações humanas transmissoras de 
impureza (Cap. 2, N. 112; v. comentário à linha 12 da Col. XLIX, no anexo). Dentro da lógica dessa 
equivalência, o autor do RT teria “se sentido livre” para estabelecer os procedimentos necessários para conservar 
essa fonte poluidora fora do convívio do mundo dos puros (cf. CALLAWAY, 2007, p. 30).  
65 1QM demanda dois mil côvados longe do acampamento. 
66 Os arqueólogos Zias, Tabor e Harter-Lailheugue acreditam que o locus 51 do complexo em Qumran pode ter 
servido como um sanitário para emergências, mas que Josefo teria sua razão ao descrever os essênios afastando-
se para lugares solitários, cavando buracos e cobrindo-os depois de defecarem. Também era seu costume lavar-se 
após se aliviarem (Guerra, 2, 147-9). Segundo os arqueológicos citados, análise do solo a 400 m a Noroeste do 
sítio comprovou que o local era utilizado por humanos para defecação: “...latrines for the Scroll community (as 

prescribed in the Temple Scroll) mandate that public toilets be located northwest of the Holy City ... at a 

distance of 3,000 cubits, so as not to be visible from the city. Yet at Qumran, due to geological constraints such 

as cliffs and steep ravines, it would be impossible to apply this rule of distance. Since Jerusalem lies in a valley 

with unrestrained views, it would require certainly a great distance, particularly to the northwest, to fulfill this 

requirement. At Qumran the minimum distance to the northwest whereby one may remain hidden from the 

settlement is approximately 400 meters, therefore the requirement that one must choose a ‘more retired spot’ 

hidden from the public view does not present a problem; and in fact just to the northwest of the site stands a rock 

bluff formation, behind which the view from the Qumran settlement is naturally blocked.” (ZIAS et al, 2004, RQ 
88, p. 634). Existe a questão de que certamente o Templo requeria maior distância por sua maior santidade. 
Defendendo a teoria essênia com relação aos manuscritos e ao sítio de Qumran, eles concluem: “We must now 

further ask, based on this parasitological evidence (refere-se à descoberta de parasitas a Noroeste de Qumran 
que são encontrados apenas em fezes humanas) found ..., whether it makes any sense to imagine that those 

female ascetics, potters, soldiers and refugees, well-to-do people growing balsam and dates, or married 

economists (relaciona algumas teorias sobre a função do sítio em Qumran) would traverse 400 meters slightly 

uphill to defecate and then cover it up as our evidence now shows. It is surely not mere chance that this evidence 
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aqueles confinados por impurezas, provavelmente devido aos ventos vindos do Oeste (XLVI, 

16-18; v. BAUMGARTEN, J., 1995, p. 4). Milgrom, percebendo que o vento também 

atrapalharia a cidade pela localização dos sanitários, recorda que as latrinas não ficam ao ar 

livre, mas deviam ser cobertas (MILGROM, Op. Cit., p. 62). Yadin considera, após levantar 

algumas possibilidades, que os 3.000 côvados seriam o necessário para que o local não fosse 

observável da cidade (YADIN, Op. Cit., p. 301). Essa demanda fica mais fácil de ser 

compreendida se pensarmos que a cidade era projetada apenas para receber peregrinos e não 

ter moradores permanentes.   

A demanda para que todas as cidades fossem puras aparece em XLVII, 3, mas, logo em 

seguida, as leis mais severas concernentes à pureza da cidade do santuário tem continuidade: 

“...tudo o que estiver dentro dela será puro e tudo o que entrar nela será puro: vinho e azeite 

e tudo o que é de comer e tudo que é de beber serão puros. Todo couro de animal puro que 

imolarem dentro de suas cidades não entrará nela. Pois em suas cidades farão com eles seu 

trabalho para todas as suas necessidades, mas para a cidade do meu santuário não trarão 

porque sua pureza será (do mesmo grau) da de sua carne e não contaminareis a cidade que 

Eu faço habitar o meu nome e meu santuário no meio dela. Mas com os couros que 

sacrificarem no santuário, com esses trarão seu vinho e o seu azeite e toda a sua comida para 

a cidade do meu santuário e não poluirão meu santuário com os couros de suas imolações 

profanas que imolam
67

 em sua terra. E não purificarão uma cidade entre suas cidades do 

mesmo modo que a minha cidade
68

; porque de acordo com a pureza da carne assim os couros 

serão puros. Se no meu Templo imolarem-no, será puro para meu Templo e, se imolarem-no 

nas suas cidades, será puro para suas cidades. E toda a pureza do Templo
69

 trareis com os 

couros do Templo e não contaminareis o meu Templo e a minha cidade com seus couros 

impróprios, porque Eu habito no meio dela.” (XLVII, 5-18). Assim, é claro que existem 

diferentes graus de pureza, sendo que o mais alto é o do Templo, e, por inferência, da cidade 

onde está fixado. O couro, mesmo de animais puros, mas não abatidos no Templo, era 

                                                                                                                                                                             
fits so precisely the description of the Essenes found in Josephus and correlates so well with the practices (in 

terms of the northwest direction) specified by the Scrolls.” (Op. Cit., p. 639).   
67 Também o verbo “זבח” parece ter perdido seu sentido com o tempo. Sempre associado à refeição de carne 
através de sacrifício, mais especificamente em P ao sacrifício de comunhão, aqui ele é usado para descrever 
qualquer abate, inclusive profano, como é o caso presente (v. ZAHN, 2005, p. 444, N. 24). 
68 O que provaria que, no caso de que a Comunidade considerasse 11QT como um documento autoritativo ou 
mesmo o tivesse produzido, o complexo de Qumran jamais poderia ser equiparado ao Templo ou a Jerusalém. 
69 Sobre a expressão “pureza do Templo”, Yadin explica que são os alimentos que devem ser transportados ao 
Templo, como vinho, óleo, comidas e alimentos líquidos (mel, p. ex.). O emprego de “pureza” para esse tipo de 
produto é idêntico ao dos demais MMM (v. 1QS V, 13 ou CD IX, 21; YADIN, Vol. I, p. 311). Embora Swanson 
esteja certo ao apontar para o fato de que, em Qumran, o sentido é mais estreito, limitando as “coisas puras” ao 
que era puro dentro da Comunidade (SWANSON, 1995, p. 206). 
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proibido de entrar na cidade, muito menos como contêineres pois, caso contrário, 

contaminariam bebida e comida. Crawford lembra do inconveniente econômico gerado por tal 

lei: “Finally, the legislation concerning the skins of animals emphasizes the special nature of 

the Temple City… people coming to the Temple on pilgrimage would have had to exchange 

their ordinary vessels for these special vessels. This would necessitate a certain amount of 

economic hardship.” (CRAWFORD, 1999, p. 250). Milgrom cita esse como mais um caso 

em que “tornar impuro” é utilizado no sentido de “profanar”, pois os couros não 

“contaminariam a cidade”, mas simplesmente constituiriam material profano entrando em 

local santo70 (MILGROM, 1993, RQ 62, pp. 279-80). De qualquer maneira, segundo o texto, 

os alimentos transportados por couros “profanos” afetariam a pureza requerida para a 

alimentação daqueles dentro da cidade.   

Aparentemente, o texto citado acima liberaria o abate profano fora de Jerusalém. Ao 

mesmo tempo, poder-se-ia levantar a questão de que o tema tratado é o uso do couro e não há 

menção à ingestão da carne do animal. É cabível fazer uma distinção como esta? O que seria 

feito da carne tão valiosa? Assim pensando, seria mais lógico conjecturar que a carne era 

servida como alimento, sendo que o senão fica por conta de que nem sempre as leis 

sacerdotais se guiavam pelo lógico ou por facilitações econômicas. Para responder a questão 

se o RT previa o abate profano temos de recorrer a LII, 13-21: “Não imolarás um bovino, um 

ovino ou um caprino puros em todas as tuas cidades, perto do meu Templo em um caminho 

de três dias; ao contrário, dentro do meu Templo o imolarás, fazendo dele uma ‘Olah ou 

sacrifício de comunhão; comê-lo-ás e te alegrarás diante do lugar que escolhi para pôr meu 

Nome sobre ele
71

. De todo animal puro que tenha nele um defeito, nos portões comê-lo-ás, 

longe do meu Templo, trinta estádios em redor. Não imolarás Vacat. próximo a meu Templo 

porque é carne imprópria. Não comerás carne de bovino ou de ovino ou de caprino dentro da 

minha cidade – que eu santifico para por o meu nome nela – a qual não entrará no meu 

Templo; e imolarão lá e derramarão o seu sangue sobre a base do altar da ‘Olah e a sua 

gordura queimarão fazendo como fumaça de incenso.”. Tanto na citação anterior como nesta, 

o status de Jerusalém é diferenciado, i.e., como se age nas cidades da terra não é 

necessariamente a forma de se agir na cidade do santuário. Próximo a ela não se abate animal 

com defeito, que é liberado para a alimentação profana uma vez que não serve como sacrifício 

                                                        
70 Josefo atesta para preocupação semelhante com a santidade de Jerusalém em Ant. 12.146, banindo produtos 
“profanos” que eram permitidos alhures (MILGROM, Op. Cit. Nota 4).  
71 Segundo Tov, o autor do RT conseguiu resumir toda a lei da centralização do culto em Dt 12, 1-12 e Lv 17 
nessas poucas linhas. Ele diz: “The author of that scroll was thus guided by the correct feeling that the basic 

message of Deut 12, 1-12 (14) was very short and that the bulk of that pericope was not needed in a legislative 

composition.” (TOV, 1991, RQ 57-8, p. 171). 
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de qualquer espécie72. Toda a carne de animal com defeito não pode ser consumida na cidade 

ou seus arredores, e nem mesmo carne de animal puro não sacrificado dentro da cidade, mas 

somente a de animal sacrificado sobre o altar73.  

No entanto, e quanto à interpretação de que todo bovino, ovino e caprino (sem defeito) 

poderia ser imolado a três dias do Templo, caso contrário deveria ser sacrificado no Templo? 

Os especialistas precisam que a base dessa lei é Dt 12, 21, a qual estabelecia que, caso a 

pessoa vivesse distante do Templo, o abate profano estaria liberado. Desta forma, o RT viria 

informar a exata distância, que não é precisada em Dt: três dias de viagem de Jerusalém. 

Shemesh conclui de sua pesquisa que três dias de viagem poderiam significar até mesmo um 

termo técnico para as fronteiras da terra de Israel74 (SHEMESH, 1999, DSD VI, p. 127). Ele 

estabelece que: “In m. Maas Sh 5:2 the limits of a single-day’s journey from Jerusalem are 

defined as: ‘Ayelet to the shouth, Akrabah to the north, Lod to the west, and the Jordan to the 

                                                        
72 A lei do primogênito do rebanho aqui estabelece que o animal devia ser levado ao Templo e comido como 
sacrifício de comunhão: “Não trabalharás com o primogênito do teu rebanho de gado maior e não tosquiarás 

um primogênito de teu rebanho miúdo. Comê-lo-ás diante de mim, ano após ano, no lugar que escolherei. 

Continuando, o texto prescreve que, tendo defeito, o animal pode ser igualado a uma caça e, daí por diante, a lei 
da caça lhe é imposta, principalmente com relação ao destino do sangue que, não tendo servido para o culto, 
deve ser inutilizado cobrindo-o com terra: “Mas se houver nele um defeito, for coxo ou cego, ou tiver qualquer 

defeito grave, não o sacrificarás a mim. Nos teus portões comê-lo-ás; o impuro e o puro entre vós, juntos, como 

se fosse um cervo ou como uma gazela. Apenas o sangue não comerás; sobre a terra derramá-lo-ás como água 

e o cobrirás com terra.” (LII, 8-12; cf. Cap. 1, p. 80 e, sobre a exegese empregada aqui, Cap. 5. N. 75. acima). 
Para a lei rabínica, apenas o sangue de caça deve ser coberto (Hulin 6, 1; WERMAN, 1995, RQ 64, p. 623). Vale 
notar, outrossim, que, em LX, 2, o primogênito pertence ao sacerdote, o que é a visão mais comum, inclusive na 
literatura rabínica. Milgrom acredita que o sujeito do verbo “comer diante de mim” aqui seria o sacerdote, a 
despeito de o endereçamento anterior ser direcionado ao ofertante (cf. nosso comentário a LX, 2, no anexo; 
MILGROM, 1980-81, pp. 102-3).    
73 Ao contrário, os rabinos liberam o consumo de carne “profana” em Jerusalém (cf. interpretação de 
Nachmanides para Dt 12, 20 e Lv 17, 3ss e Tos Niddah 9, 18; YADIN, Vol. I, p. 319).  
74 A mesma referência dos três dias aparece com relação ao segundo dízimo em XLIII, 12-14. Ali se estipula 
que, caso o ofertante vivesse a três dias do Templo, ele obtinha a permissão para vender o produto do dízimo e 
comprar os víveres na cidade do santuário. Se Shemesh está correto, significaria que todo o dízimo dos produtos 
da terra de Israel não podiam ser trocados por moeda, mas deviam ser devidamente consagrados no Templo. Aos 
ofertantes vindos de fora de Israel, abrir-se-ia a exceção da venda dos produtos de modo que não tivessem 
problemas para seu transporte (v. SHEMESH, Op. Cit., p. 133). Esse dízimo, segundo o RT, devia ser 
consumido pelo ofertante em dias santos, no período de um ano, i.e., até a próxima doação do dízimo. Segundo 
Baumgarten , dias de trabalho seriam associados a momentos propensos à impureza, além de seu caráter profano, 
que também impediriam o consumo de produtos consagrados. Ele procura a chave para entender esse raciocínio 
na descrição de Josefo dos essênios em Guerra 2.128-30. Ali, Josefo descreve como os essênios faziam abluções, 
mesmo não tendo contraído impureza, depois de sua jornada de trabalho e antes das refeições. Ele explica: 
“Rather the uncleanness stems from the secular activities, themselves. Just as the priests in the Temple, even 

when clean, were required to undergo immersion before performing their rites, so the Essenes’ ablution served 

as a ritual demarcation between their secular occupations and the sacred meals. It is this concept of work days 

as inherently ‘defiling’ because of their mundane nature which may serve to explain the rule in 11QTemple 

excluding the consumption of the tithe on such days.”. Ele lembra que essa ablução não pode estar relacionada a 
alguma impureza contraída durante o dia de trabalho, pois não requeria que se esperasse o pôr-do-sol 
(BAUMGARTEN, J., 1985, pp. 11-12). Lembramos que não vemos as refeições essênias como “sagradas”. Eles 
simplesmente tinham de estar totalmente puros para alimentar-se com o alimento puro da Comunidade. A 
ablução descrita por Josefo realmente demarca o tempo: havendo finalizado suas ocupações profanas, agora 
iniciariam suas atividades religiosas, abençoando e orando antes da refeição e, depois, seguindo para seu 
momento de estudo.  
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east.’ If these are the coordinates of a one-day journey from Jerusalem, then the radius of a 

three-days’ journey encompasses virtually all of Eretz-Israel (with the exception, perhaps, of 

the Upper Galilee).”
 75 (Op. Cit., p. 126). Aparentemente os especialistas preferem ignorar o 

que significaria literalmente a área de três dias de viagem a partir de Jerusalém. Schiffman, p. 

ex., acredita que o autor/redator do RT estaria aqui “amenizando” a proibição de Lv. Contudo, 

se interpretarmos literalmente a distância de três dias, não haveria qualquer amenização, 

apenas a permissão para que israelitas fora da terra santa pudessem alimentar-se de carne 

provinda de abate profano. Isso aconteceria quando Deus eventualmente ampliasse o 

território, como prevê Dt 12, 20: “Quando Iahweh teu Deus tiver alargado teu território, 

conforme te falara...”. Enquanto Dt parece dar a entender que se trata da própria terra de 

Israel que, afinal, estava para ser conquistada, é possível que o RT tenha interpretado que tal 

ampliação não se referisse a Israel, mas terras além de seu território “oficial”. No manuscrito 

de 11QTa, devido à deterioração, não aparece essa primeira parte de Dt 12, 20, mas ainda traz 

sua parte final: “[...porque de]sejas comer ca[rne...] comerá carn[e e a]bate[rá]s do teu 

rebanho de gado miúdo e do teu gado graúdo de acordo com minha bênção que darei a ti e 

comerás em teus portões, aquele que está puro e o que está impuro nela, juntos, como o cervo 

e como a gazela. Apenas tome cuidado de não comer o sangue; sobre a terra o derramarás 

como água e o cobrirás com terra, porque o sangue é a vida e não comerás a vida com a 

carne
76

, de maneira que tudo corra bem contigo e com teus filhos depois de ti para sempre. E 

farás o que é reto e bom diante de mim. Eu sou YHWH, teu Deus. Vacat.” (LIII, 2-8). Porém, 

a referência a “em teus portões” deixa pouco espaço para essa interpretação, sendo que, tudo 

indica, estaria tratando de cidades estabelecidas em Israel, somente que não próximas do 

Templo.  

Como, então, solucionar tal impasse? Yadin e Schiffman acreditam que a chave esteja em 

Ex 8, 23-24, quando Moisés pede ao faraó que deixe o povo cultuar a YHWH a uma distância 

de três dias (v. YADIN, Vol. I, p. 317). Ao que o faraó responde que não se afastassem muito 

e que o culto se desse realmente a três dias de viagem. Schiffman explica: “From this the 

author/redactor of the scroll learned by a sort of גזירה שוה that a far distance is more than three 

                                                        
75 Para confirmar, ele cita, na Mishná, B.M. 2, 6 e, no Talmud, b. B.M. 28a. 
76 Werman observa que o temor e o respeito pelo sangue, igualado à própria vida conforme atestado em H, tem 
sua continuidade nas fontes sacerdotais do Segundo Templo: “An examination of the laws in the Book of 

Jubilees and the Temple Scroll shows that the Priestly Law reflected in these sources clearly accepted the 

viewpoint of the Holiness School. The dread of blood still exists in the Priestly Law. Indeed, this approach lies at 

the root of the sect’s line of interpretation.” (WERMAN, 1995, RQ 64, p. 630).   
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days’ journey.”
77 (SCHIFFMAN, 1995, p. 77). Assim, realmente teria havido uma mitigação 

com relação à lei de Lv. Schiffman acha mesmo que o autor iniciou com o problema posto por 

Lv e que o teria solucionado através da abertura sugerida pelo Dt, de que havia uma distância 

a ser respeitada, a despeito de não ser de modo algum essa a preocupação de Dt (Op. Cit., p. 

78). Então, a lei para derramar e cobrir o sangue não vale apenas para caça e animais puros 

com defeito, mas também para animais puros passíveis de sacrifício, cujo proprietário, no 

entanto, localizava-se além do limite estabelecido (na verdade, esse abate é igualado à caça; 

LIII, 4). O único problema com esta solução é que continuamos ignorando qual seria 

exatamente esse limite de três dias, uma vez que não seria literal. De qualquer modo, 

estaríamos diante de um dos raros casos de maior leniência do autor com relação a H. Ao 

mesmo tempo, ele simplesmente não escolheu a lei menos estrita de Dt, mas colocou um 

limite razoável uma vez que, independentemente da exata extensão de três dias de viagem, 

não deve ser muito pouco78. A única alternativa a todas essas teorias, que coloco apenas como 

uma conjectura a mais, é que realmente o abate profano estaria proibido em toda a terra e a 

referência de três dias de viagem não demarcava o limite além do qual seria permitido 

                                                        
77 Apesar de considerar a solução um tanto conjectural, ainda é a melhor resposta. Isso porque rejeito mais 
fortemente as conclusões de Shemesh de que o autor não se referiria a abate profano, mas proibiria, na verdade, 
que quaisquer sacrifícios fossem realizados fora de Jerusalém. Isso explicaria a prescrição que autoriza o abate 
profano, o uso do couro de animais puros nas cidades e, por conseguinte, o consumo de sua carne como 
alimento. No caso de aceitar-se que os essênios produziram tal documento ou que seguiam suas prescrições, isso 
explicaria também por que depósitos com ossos de animais puros foram encontrados em Qumran. Lembrando, 
outrossim, que exames dos ossos concluíram que a carne desses animais foi cozida e consumida por humanos, 
significando que não foram usados apenas para a retirada do couro para produção de pergaminhos. Com isso ele 
quer dizer que os essênios estariam seguindo o Rolo do Templo, que permitiria o abate profano para a 
alimentação, eximindo-nos de concluir que os essênios, para comer desta carne, teriam obrigatoriamente 
sacrificado esses animais. Isso tudo é muito salutar até chegarmos à próxima conclusão obrigatória da pergunta: 
qual a necessidade, então, de estabelecer a distância de três dias de viagem? O que eles estavam limitando se o 
abate profano é totalmente liberado e o sacrifício deve ser feito em Jerusalém? Shemesh pensa que o sacrifício 
fora de Jerusalém é proibido até a distância de três dias e, conseqüentemente, permitido além dessa área, ou seja, 
fora da terra de Israel. Nas suas palavras: “The inevitable conclusion drawn from this reading of this Law is that 

the author of the Temple Scroll did not view sacrifices offered at altars (במות) outside of the land of Israel as 

prohibited.” (SHEMESH, 1999, p. 130). Adiante, ele cita passagens da literatura rabínica que, embora, no meu 
entender, tendam a invalidar tais sacrifícios, deixam no ar o benefício da dúvida por levantarem a possibilidade 
de que, desde que não acontecendo na terra de Israel um sacrifício fora do Templo de Jerusalém, o Templo em 
Leontópolis poderia ser uma opção (um rabino anônimo levanta a questão; v. Men. 13, 10; cf. argumentação 
completa em Op. Cit., pp. 130ss e SHEMESH, In: SCHIFFMAN et al, 2000, pp. 400-410. Neste último artigo, 
ele argumenta que o MMT teria a mesma visão do RT, segundo sua interpretação). No entanto, esperar-se-ia que, 
se fosse o caso, o RT fosse mais explícito com relação a tal permissão, nada bíblica, a sacrifícios a YHWH fora 
de Israel. Como vimos o MMT, e, tudo indica, o RT também, equalizam Jerusalém ao acampamento e Lv é 
muito claro ao estabelecer que todo sacrifício efetuado fora constituía um sacrifício aos sátiros (cf. Cap. 1, p. 114 
e N 341). Do mesmo modo, no caso do dízimo a ser levado para o Templo, uma vez que o texto coloca a 
dificuldade do transporte a partir de certa distância, é óbvio que a dificuldade relacionada à distância e o 
carregamento até Jerusalém já começaria muito antes das fronteiras de Israel. Ao mesmo tempo, não é 
mencionada a questão da origem dos produtos, se de fora ou de dentro de Israel.       
78 Lembramos que os três estádios (trinta ris) de distância para poder consumir carne de animal puro com defeito 
(v. LII, 18) são calculados por volta de 6,5 km. Yadin lembra que ris é uma medida persa, adotada pelos gregos. 
Como ela teria chegado à Judéia através dos gregos, poder-se-ia presumir que o texto é, no mínimo, do período 
helenista antigo (YADIN, Vol. I, p. 318).   
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construir-se altares alternativos, mas apenas que o autor tomava por certo que não havia culto 

a YHWH fora da terra e do seu Templo. A teoria defendida por Yadin, Schiffman, e outros, 

ainda parece a mais satisfatória.  

Diante de tantas evidências com relação à santidade especial da cidade e, principalmente, 

do Templo, não há como aceitar a hipótese levantada por Shemesh de que o Rolo do Templo 

não seria “geográfico”. Ele defende que a declaração de que Deus habitaria no meio do povo 

(p. ex., LI, 7-8) não se referiria ao Templo, mas à morada de Deus na comunidade 

(SHEMESH, 2000, RQ 75, pp. 373-4). Contudo, essa declaração fecha a seção das 

prescrições de pureza, todas certamente associadas ao Templo. Pouco antes, o documento 

trata daqueles que contraíram impureza por contato com animal ou parte de animal morto, 

impuro, o que demanda ablução e a espera pelo pôr-do-sol, que obviamente deveria ser 

procedido de modo a não incorrer em impureza grave que atingisse o Templo. Vimos também 

a teoria de Callaway, que defende a unidade de todas as leis de pureza de XLV-LI, a maioria 

estabelecendo o status de santidade especial da cidade e do Templo. Além do que, Callaway 

não vê como separar XLV-XLVII da fonte do Templo, que diretamente afirma ser o santuário 

a única morada divina. Esse é o lugar onde YHWH habitará no meio do povo, em 

terminologia e ideologia dependentes de P. Em seguida, em LI, 11-18, vemos a advertência 

contra a aceitação de suborno por juízes, pervertendo, assim, a justiça. A pena para tais juízes 

deve ser a morte. As linhas 12-14, no entanto, colocam a contaminação do santuário na lista 

de justificativas para a proibição, sendo a conseqüência final e pior desse ato: “E não façam 

distinção de pessoas no julgamento e não aceitem suborno e não pervertam o direito, porque 

o suborno perverte o direito e subverte a causa do justo e cega os olhos dos sábios e causa 

uma grande culpa e contamina a Casa (Templo) com iniqüidade pecaminosa.”. Portanto, não 

existe como defender que o Rolo rejeitaria o pensamento sacerdotal de que a impureza não 

atinge o Templo à distância porque Deus mora em “todo lugar” e não no Templo. Porém, aqui 

percebemos que, mesmo em tribunais espalhados pela terra, os juízes podem contaminar 

diretamente o santuário, exatamente nos moldes de H. E sendo um crime deliberado, apenas a 

morte do transgressor pode expiar pela impureza que atingiu a terra e o santuário.  

Mais adiante o autor, tentando explicar a clara declaração divina de que Seu Nome e Sua 

Glória habitavam o Templo, teoriza que não seria o próprio Deus quem habitaria ali, tendendo 

para uma visão “deuteronomista” (mas admite que esta seria uma visão combinada com Lv; 

Op. Cit., p. 374). No entanto, poderíamos pressupor que o autor do documento, que conheceu 

Lv e Dt como uma única lei mosaica, não mais discernisse a diferença entre a habitação do 

Nome ou da Glória divinos no Templo. Sabemos que as fontes sacerdotais acreditavam que 
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Deus habitava no Tabernáculo/Templo através de Sua Glória, e era essa provavelmente a 

crença do autor do RT. Sem distinguir as fontes, contudo, o autor emprega as duas expressões 

de modo intercambiável79. Assim, não é “apenas” a Sua glória ou Nome que estão ali, mas 

basta lembrar Ex 40, que descreve como a “glória” (não “apenas” a glória, como insinua 

Shemesh), ou seja, a presença divina, encheu o Tabernáculo. Continuando, Shemesh 

argumenta que a demanda para que todas as cidades sejam puras demonstraria sua 

independência com relação ao Templo, e mesmo Jerusalém o seria. Ele cita XLVII, 3: “[e 

serã]o puras as suas cidades e ha[bitarei no vosso me]io para sempre...”. Contudo, o que 

temos aqui é a clássica visão de H: a terra e seus habitantes devem estar puros para 

possibilitar que Deus permaneça habitando no meio deles através de Seu templo e, portanto, 

não significa, como pretende Shemesh, que Deus habita em todas as cidades. A diferença é 

marcada com a sentença seguinte: “e a cidade que santificarei para fazer habitar meu nome e 

[meu] Temp[lo dentro de]la será santo e puro de tudo o que é impuro que pode contaminá-

lo” (ll. 3-4). Aqui Jerusalém não é apenas uma cidade pura como as demais, mas foi separada 

para ser “a cidade do meu santuário”. Portanto, não existe a propalada “independência” da 

santidade de Jerusalém com relação ao Templo, ela é “separada” para que o santuário seja 

nela construído. É muito claro que a preocupação com relação à contaminação é concernente, 

no fim das contas, ao Templo, pois “podem contaminá-lo” se permitissem que o impuro 

adentrasse a cidade. Por fim, é difícil perceber qual o sentido da frase: “... is quite different 

from the verse in Exodus, for there the words ‘I may dwell among them’ refer to the divine 

presence within the sanctuary/temple; while here the opposite is the case: God calls the 

house ‘My Temple’ because he dwells among Israel.” (Op. Cit., p. 276). Por que, afinal, Deus 

chamaria um templo, qualquer um, de “meu Templo”, se não habitasse nele? Shemesh 

invalida todo o cuidado com que é elaborado o Templo e seu complexo. Se o povo fosse santo 

e Deus morasse no meio dele, por que teriam obrigação de ir ao Templo “procurar a Deus” e 

por qual motivo teriam seu acesso negado a qualquer parte do complexo? Qual seria o motivo 

de leis de pureza diferentes para Jerusalém e o Templo? Ele responde que isso se deveria a 

graus diferentes de santidade. O autor contradiz-se algumas vezes, pois primeiro ele diz que 
                                                        
79 Ele cita Yadin, que teria notado a “inconsistência” do autor (YADIN, Vol. I, p. 280; In SHEMESH, Op. Cit., 
p. 376). Porém, Yadin não segue a mesma linha de pensamento de Shemesh. Ele diz: “It is apparently in this 

way that the author emphasizes that these terms scattered throughout the Bible do not contradict one another.”. 
No volume II de seu trabalho, Yadin ainda comenta:“The author of the scroll does not differentiate between the 

concepts for causing the name to dwell and actual dwelling in the Temple, and he uses the two interchangeably, 

even in the same column; see, e.g., … (Col. XLV: 12); …. (Col. XLV: 13-14), the precision discerned by Weinfeld 

in Deuteronomy – where only the expression ‘causing to dwell’ appears – is not only absent here but reversed, 

as if the purpose of the author was to declare that there is no difference between the two concepts.” (YADIN, 
Vol. II, p. 128). Ou seja, não existe inconsistência, mas o uso de expressões consideradas similares, afinal ambas 
são utilizadas na Torá de Moisés. 
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Jerusalém tem sua santidade autônoma, que pode até mesmo equiparar-se à do Templo (Op. 

Cit., p. 379). Depois ele diz que existiam três graus de santidade: Templo, Jerusalém e outras 

cidades (Op. Cit., p. 381). Ele também diz: “Thus the need to maintain the purity of the cities 

is also a result of divine presence. It is motivated, however, by God’s presence not in any one 

city but among Israel as a whole.” (Op. Cit., p. 380). Se é assim, por que três graus diferentes 

de santidade? E se Deus habita em todo Israel, por que não habitaria exatamente no Templo, 

onde habitam “apenas” Sua Glória e Seu Nome? Por fim, o autor defende que foi essa noção 

de santidade não geográfica que teria atraído a Comunidade de Qumran para o Rolo. No 

entanto, no caso de aceitarmos tais considerações e levando em conta que o autor defende a 

teoria de que a Comunidade substitui o Templo (Op. Cit. p. 382), por que eles desejariam ser 

aqueles no meio de quem Deus não habita (o Templo) enquanto o RT defenderia que a 

santidade independe do Templo? Diante dessas conclusões, percebemos que o RT confirma e 

desenvolve a crença de P/H na presença divina no Templo, cuja santidade, podendo ser 

atingida pelas impurezas ou pecados humanos, demanda um comportamento humano guiado 

por Suas leis que santificam Seu povo em um processo contínuo, como defende Knohl (cf. 

Cap. 1, N. 231).           

Por último, com intuito apenas de ilustrar, citaremos algumas leis de pureza, todavia, não 

diretamente concernentes à cidade santa ou ao Templo. Em XLVIII, 6-7, a proibição de comer 

carcaça segue Dt que a estende a leigos, enquanto Lv a restringe a sacerdotes. A justificativa 

traz “porque é um povo santo”. Não cabe aqui a questão de se o autor teria seguido P, H ou D, 

mas simplesmente a lógica que perpassa praticamente todo o texto, ou seja, sua tendência para 

a lei mais estrita e abrangente, caso lhe fosse imposto fazer uma escolha. E, da mesma forma, 

a impureza de contato com o morto não atinge apenas as pessoas que lidaram com o corpo, 

mas toda a casa e utensílios onde ocorre a morte (XLIX, 6ss)80. Na linha 7, vemos a 

preocupação com líquidos e comidas não secas, mais propensas à contaminação. O termo é 

 o mesmo utilizado nos documentos reconhecidamente sectários (tratamos disso no ,”מושקה“

Cap. 3, N. 51). Até mesmo utensílios de pedra, material tido no Judaísmo como impermeável 

à impureza, devem ser purificados (l. 14)81. Todas as roupas que estavam na casa também 

                                                        
80 Brooke menciona que no cemitério de Qumran foram encontradas tumbas com cerâmicas quebradas junto aos 
corpos. O especialista suspeita que essas cerâmicas configurem utensílios irremediavelmente contaminados pela 
impureza do morto e que foram eliminados, sendo enterrados junto com o cadáver. No entanto, existem tumbas 
em que tais evidências não foram encontradas. Uma explicação seria que a morte talvez não tenha acontecido em 
condições que pudessem transmitir impureza a utensílios não “purificáveis” (BROOKE, 1999, RQ 49-52, p. 
234). Para outros possíveis pontos de contato entre leis estabelecidas no RT e características e achados 
arqueológicos do sítio de Qumran e arredores, v. MAGNESS, 2002, e o próprio artigo de Brooke, Op. Cit., pp. 
225-37.    
81 Sobre o tema, comparando a literatura rabínica e o RT, v. LEHMANN, 1989, pp. 266-7. 
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deveriam ser lavadas, e não só a que a pessoa que teve contato com o morto estava usando no 

momento (l. 17). Essas são algumas das prescrições severas e abrangentes que fazem perceber 

o radicalismo do autor no que concerne à impureza e, aqui especificamente, a do contato com 

a morte. 11QT L, 3 parece nos informar – apesar das lacunas em pontos importantes do texto 

– que, enquanto a pessoa nesse estado de impureza “da morte” podia ter acesso ao profano 

após a ablução do primeiro dia, apenas com a segunda ablução estava liberada para o que era 

puro. A ablução do sétimo dia e a espera pelo pôr-do-sol finalmente faziam-no novamente 

membro da comunidade cultual. Das linhas 10 a 19, temos as leis relativas à mulher grávida, 

cuja criança morrera ainda em seu ventre82. De acordo com a lógica do autor do RT (ou de seu 

círculo de tradição), essa mulher poderia ser descrita como um túmulo vivo e móvel, podendo 

contaminar coisas e pessoas por onde passasse83. As prescrições são concluídas com um texto 

ideológica e estilisticamente semelhante a H: “Porque Eu sou YHWH que habito no meio dos 

filhos de Israel e os santifico e serão santos e não tornarão abomináveis as suas pessoas em 

tudo o que separei para eles como impuro e serão santos. Vacat.”
84 (LI, 7-10).  

 

b) Calendário de Sacrifícios 

 

A listagem com o calendário dos sacrifícios tem por objetivo estabelecer os sacrifícios 

requeridos em cada um dos momentos litúrgicos do Templo. Essa perícope “interrompe” a 

seqüência dos comandos para a construção do Templo exatamente entre a descrição da 

mobília e o plano do complexo. Contudo, essa “interrupção” não é fortuita, pois o autor/editor 

do RT “aproveitou” a referência aos dois altares, o de pedra e o de bronze, para descrever suas 

atividades e precisar os momentos corretos para que essas atividades tivessem lugar85. A 

                                                        
82 Esse é um dos exemplos dados por Callaway de como o RT trabalha com analogias e infere novas leis de uma 
lei original bíblica. Se o morto contamina, o túmulo é um lugar impuro. Assim, se o feto está morto e 
temporariamente “enterrado” na barriga da mãe, ela é semelhante a um túmulo e, portanto, impura. Ele diz: “The 

author of these laws had created a web of analogies that are not explicitly found in the biblical text, but which 

can be derived quite easily without violating the spirit and letter of the biblical bases.” (CALLAWAY, 1989, p. 
156). Werman defende que as leis da Torá são, na visão sacerdotal, guias para entenderem outras situações e de 
onde derivam leis adicionais abrangendo essas novas perspectivas. Isso em contraste com a visão rabínica que 
veria as leis da Torá como “decretos” de Deus dados ao homem (WERMAN, 1995, RQ64, p. 633).  
83 Pelas minúcias e extensão com que o RT trata da impureza do contato com cadáveres, pode-se talvez concluir 
que fosse, em sua visão, a mais grave de todas as impurezas. Não é perceptível um desenvolvimento ideológico 
no sentido de diminuí-la e restringi-la desde P. Ao contrário, segundo o RT, ela se expandiu em muitos 
pormenores não discorridos em P.   
84 Cf. Lv 11, 43-4 e 20, 26. 
85 Coloco no singular, pois é mais provável que apenas um dos altares fosse utilizado para efetuar os sacrifícios. 
Poderíamos dizer que fosse o de pedra, que é o que passara a funcionar após a reforma de Acaz, contudo não há 
como confirmar isso através do RT. Uma evidência talvez seja o fato de que apenas nesse momento, quando ele 
é mencionado, é que o tema do sacrifício começa a ser desenvolvido. Uma conjectura que faço, e que não é 
possível comprovar, é que a “fonte do Templo” é criação do próprio autor do RT, enquanto a “fonte do 
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única lei mais específica em relação ao sábado, dentro de todo o RT, aparece no início da 

perícope, definindo o culto Tamid especial que ocorria nesse dia (XIII, 17), que, entretanto, 

seguia basicamente a prescrição do Tamid que acontecia durante a semana. Premissa da 

ideologia do calendário solar e fixo seguido no RT e em Qumran, não se permitia que outras 

festividades caíssem no sábado para que não desvirtuassem o caráter único da sacralidade do 

dia. Já o primeiro do ano era marcado pela demanda por sacrifícios específicos a serem 

ofertados, e segundo Körting, não por ser uma espécie de ano novo, mas simplesmente devido 

à sua posição no calendário. A autora também nota que, no RT, as neomênias de Nm 28, 11, 

que marcavam a lua nova, fazem parte do calendário como o “primeiro dia do mês”, evitando 

o termo “lua” (KÖRTING, 2000, p. 233 e Nota 6)86. A festa de ordenação sacerdotal passa a 

ser anual, ungindo, quando necessário, o novo sumo sacerdote, bem como os novos 

sacerdotes que chegavam à idade de assumir suas funções no Templo (Col. XV-XVII)87. Em 

11QTb, aparentemente é feita uma menção ao óleo da unção88. Segundo pesquisas, o óleo da 

unção não teria voltado a ser utilizado no Segundo Templo, após a volta do exílio89. Os 

anciãos dos sacerdotes, perfazendo a unção com o óleo e o sangue, substituiriam parte das 

                                                                                                                                                                             
calendário dos sacrifícios” é uma fonte conhecida do autor que a introduziu no ponto em que achou mais 
apropriado, após descrever o altar de pedra e definir a localização de ambos os altares no átrio interno. Swanson 
aponta para as diferenças entre as duas fontes: “The evidence is three-fold: the Festival section uses the third 

person for the divine referent, while the Temple section uses the first person; the Festival section uses the second 

person plural address, where the Temple section prefers the singular; and, finally, the festival section has a high 

frequency of use of the verb forms weyiqtôl (55% in comparison to 7% in the Temple section), where the Temple 

section makes greater use of yihyeh qôtel (19% against 2%).” (SWANSON, 1995, p. 17). A mudança da 2ª 
plural ou singular, mesmo dentro da fonte, parece realmente demonstrar inconstância, mas isso porque, 
aparentemente, existe um endereçamento aos sacerdotes e, possivelmente, ao sumo sacerdote, quando o texto 
passa para o singular (cf. XVI, 6 e o comentário, o texto volta à 2ª do singular na l. 11). Quanto ao emprego de 
YHWH na 3ª pessoa, aparentemente é o mesmo uso feito pelas fontes sacerdotais em relação ao culto que deve 
ser realizado “diante de YHWH” e outras expressões características, independentemente de muitas vezes o 
discurso ter sido iniciado em 1ª pessoa, ou seja, YHWH passa a referir-se a Si mesmo na 3ª do singular. Lyons 
dá um exemplo, através de 11QT LIV, 12-15, de como certas passagens soariam estranhas e narcisísticas se a 1ª 
pessoa fosse sempre mantida: “I am testing you, in order to know whether you love me with all your heart and 

all your soul. You shall follow me and serve me, and revere me and obey my voice, and attach yourselves to me”. 
O original diz: “I am testing you, in order to know whether you love YHWH the God of your fathers, with all… 

After YHWH you shall walk, and you shall serve him…”. O autor bem lembra que o uso do discurso divino em 3ª 
pessoa não é nada incomum na Torá e conclui: “This usage may be considered a stylistic feature which–at the 

very least–avoids the repetitive use of the first person pronoun.” (LYONS, 2003, pp. 138-9). Portanto, o 
conteúdo do texto parece obrigar o autor, por vezes, a alterar o estilo.    
86 Cf. 11QT XIV, 9 e comentários para a coluna XIV e para a l. 9. 
87 Cf., no anexo, nosso comentário sobre XVII, 2 e nossas dúvidas com relação ao fato de que esta cerimônia, 
como prescrita, seja realmente anual. Regev suspeita que esse seria um costume também entre saduceus e que a 
polêmica dos fariseus contra a prática encontra-se em b. Menah. 65a e Megillat Ta‘anit, 57-9 (REGEV, 2005, 
DSD VII, pp. 181-2 e N. 60).  
88 Cf. também XXXI, 3 (e comentário). A expressão está em uma lacuna, não aparecendo exatamente o termo 
“unção”, mas apenas o nun de “óleo” (“שמן”). Existe a possibilidade de o termo corresponder a sacerdote (“כוהן”) 
da unção. Mas seria a única menção ao sumo sacerdote nesses termos dentro do RT. 
89 Cf. comentário à linha 3 da Coluna XVI. Yadin não aceita a leitura do termo. V. estudo de SCHWARTZ, D., 
1978, pp. 14-6, sobre o fato de o Segundo Templo não mais utilizar o óleo da unção. Baumgarten também 
comenta que mesmo o sumo sacerdote não era mais ungido no Segundo Templo (Tosefta Sotah 3, 1; no B. 
Horayot 12a; Keritot 5b etc.; cf. BAUMGARTEN, 1977, p. 90 e N. 13). 
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funções de Moisés na cerimônia de ordenação (XVI, 14-16). Os sacerdotes definidos como 

“aqueles que ofertam” “המקריבים” tomam o lugar de Moisés ao executar as dedicações (XV, 

11-12) 90. Pela primeira vez em XV, 15, o termo para sumo sacerdote no RT, “כוהן הגדול” (lit.: 

grande sacerdote), aparece, seguindo Lv 21, 10. Nos MMM, porém, os termos mais comuns 

são “ ראושכוהן ה ” (sacerdote principal) ou “כוהן המשיח” (sacerdote ungido)91. Na l. 5, da Col. 

XVI, Yadin reconstrói: “[nem por seu pai nem por sua mãe não] se contaminará porque é 

sant[o para YHWH, seu Deus]”
92, confirmando regras de pureza exclusivas ao sacerdote, 

porque “é sant[o para YHWH, seu Deus]”. Não há razão para ver este preceito, que é bíblico, 

como uma polêmica contra costumes entre sacerdotes no tempo do autor do RT, como 

defende Charlesworth (CHARLESWORTH, 2003, p. 79). Enfatizamos esse preceito apenas 

para demonstrar que leis de pureza especiais para os sacerdotes continuavam vigorando93. 

Nm 28-29, com Lv 23, parecem ter sido, de um modo geral, os textos-base da seção e, 

segundo Swanson, a terminologia de Nm foi utilizada para padronizar o texto. No caso do 

‘Omer (Lv 23, 13)94, a nova interpretação conduzida pela ótica das prescrições previstas para 

                                                        
90 Portanto, aparentemente não apenas uma única categoria substitui as funções de Moisés no rito, uma vez que 
os anciãos dos sacerdotes não são identificados com “aqueles que ofertam”. Os anciãos, como autoridade, 
impõem em primeiro lugar as mãos sobre a cabeça do novilho do sacrifício de purificação, seguido pelo sumo 
sacerdote que está sendo empossado e os demais sacerdotes. Isso porque o sumo sacerdote, segundo Gilders, 
ainda não empossado, não poderia proceder o sacrifício de purificação em favor do sacerdócio (GILDERS, 2004, 
RQ 88, p. 529). Lembremos, o rito com o sangue e a unção do sumo sacerdote e dos demais sacerdotes fora 
realizada por Moisés naquela ordenação única e perpétua do sacerdócio israelita, conforme descrita em Lv 8. A 
autoridade que instaurava o sacerdócio no TM era o representante divino Moisés, enquanto autoridades 
representativas da instituição sacerdotal, os anciãos dos sacerdotes e “aqueles que ofertam”, procedem os ritos 
antes realizados por Moisés e tornam-se capacitados de ordenar até mesmo “Aarão”, o sumo sacerdote. Isso, 
porém, significa que estes determinados ritos realizados outrora por Moisés deveriam ser assumidos por uma 
entidade que representasse a mediação com o divino, mas nem por isso outras funções mosaicas lhes seriam 
transmitidas de alguma forma. Antes, como vimos no cap. 1, Moisés havia assumido temporariamente um papel 
sacerdotal que não lhe pertencia naturalmente, segundo as fontes P (Cap. 1, 104ss). 
91 Swanson também nota, p. ex., a substituição do termo “עדה”, como figura no texto bíblico em Nm 15, 25, por 
 ”assembléia” em XVIII, 7, o que surpreende diante da preferência de Qumran por “congregação“ ”קהל“
(SWANSON, 1995, p. 30).  
92 Charlesworth e Qimron, após verificarem em fotografia digital, confirmam uma reconstrução semelhante (cf. 
anexo). 
93 Talvez possamos dizer que também nos documentos reconhecidamente sectários, a Comunidade de Qumran, 
ao mesmo tempo que demandou dos seus leigos um patamar de pureza muito semelhante ao que outrora fora 
requerido pela Torá aos sacerdotes, também estabeleceu distinções severas entre sacerdotes e leigos. No MMT, 
por exemplo, vemos uma provável visão radical sobre o tema: “Mas os filhos de Aarão são san[tíssimos e v]ós 

sabeis que alguns dos sacerdotes e o [povo se misturam e eles] se unem e contamin[am] a semente [santa e 

assim] a sua [semente] com fornicações por[que...]” Col. IV (= 4Q397 6-13 ; 4QMMT B 72-82, 8-11). Embora 
controversa, sendo que alguns especialistas defendem que a proibição restringe-se a casamentos entre sacerdotes 
e estrangeiras – como Baumgarten –, a meu ver, a maioria dos estudiosos pesquisados entende que os sectários 
criticavam aqui a mistura da semente “santíssima” dos filhos de Aarão com pessoas do povo. (cf. em D. 
SCHWARTZ, 1979, uma tendência geral de famílias sacerdotais em evitar casamento com famílias laicas 
durante o Segundo Templo tardio, pp. 11 e nota 79; v. C. Ap. 1, 7 § 31-35; Ant. 3, 12, 2 § 276-78; 13, 10, 5 § 
292; baraita BT Kidd. 66a e M. Ket. 2, 9).  
94 O texto bíblico diz que o ‘Omer devia ser ceifado no “dia seguinte ao Shabbat” (Lv 23, 11), enquanto os 
fariseus e o Judaísmo rabínico posterior, interpretaram que “shabbat” aqui significaria o dia da Páscoa (15 de 
Nissan). Já os círculos sacerdotais refletidos nos MMM interpretaram Shabbat literalmente, e estabeleceram que 
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a festa das Semanas em Nm, como a demanda de um cordeiro para a ‘Olah, parece elevar esse 

dia da dedicação do feixe da cevada ao status de “מועד”, ou seja, uma festa “fixa”, como a 

própria festa de Shavuot
95. E ainda, lendo Lv 23 à luz de Nm 28, o autor entende que o bode 

requerido em Nm 28, 30 é, na verdade, um sacrifício de purificação. Para Swanson, o autor 

teria inferido tal conclusão de Esdras 8, 35, que englobou vários tipos de sacrifícios sob a 

classificação de “‘Olah”: “os exilados, ofereceram como ‘Olah ao Deus de Israel doze touros 

por todo o Israel, noventa e seis carneiros, setenta e dois cordeiros, doze bodes pelo 

sacrifício de purificação: todos, ‘Olah para YHWH”. Então, ao transformar o dia do ‘Omer 

em “festa fixa”, o autor impôs as prescrições de Nm 15, 4-5, que demandavam que uma 

Minḥah e uma libação acompanhassem cada “‘Olah”, a ‘Olah do dia do ‘Omer, mesmo que 

essa ‘Olah fosse, na realidade, um sacrifício de purificação96. Swanson comenta sobre a 

padronização através de Nm 28-9: “It appears to share with the Sam, LXX e Syr a tendency to 

standardize the Numbers 28-29 terminology… We shall see, however, that the purpose of this 

standardization is to emphasize and extend the sin offering, accompanied by grain offering 

and libation, to the wave-offering.” (SWANSON, 1995, pp. 20-21). Regev opõe-se a 

Swanson, contendendo que Esdras não pode ter sido sua referência, pois em nenhum ponto o 

autor do RT mistura os diversos tipos de sacrifício ou denomina os sacrifícios de Kapará sob 

um suposto termo generalizante que, no caso, seria ‘Olah (REGEV, 1998, DSD V, p. 34 N. 

4)97. Milgrom, como vimos, pensa em homogeneização a partir da lei que recai sobre o doente 

de pele (Lv 14, 10), que requer na Torá que o sacrifício de purificação venha sempre 

acompanhado.  

De qualquer modo, é difícil imaginar que o autor do RT (ou da presente fonte) tenha 

chegado a essa inovação apenas por exegese. Enquanto também acreditamos que alguns 

                                                                                                                                                                             
a ceifa do ‘Omer devia ocorrer no primeiro domingo após o sábado que seguisse à Páscoa. O calendário solar 
qumrânico determinava que a páscoa fosse celebrada na quarta-feira, 22 do mês de Nissan, enquanto o próximo 
sábado seria, portanto, 25, e o ‘Omer 26 de Nissan. A partir dessa data contavam-se os 49 dias para a festa das 
Semanas e, assim por diante, todas as festas das Primícias estabelecidas pelo Rolo do Templo (cf. ULLMANN-
MARGALIT, 2006, pp. 144-5).    
95 Cf., no anexo, XVIII, 2 e comentário.  
96 Cf. XVIII, 5 e 9 e comentários.  
97 Do momento em que concordamos com Regev que cada tipo de sacrifício é distinto pelo autor do RT, não 
podemos aquiescer com a afirmação de Schiffman de que o verbo “לכפר” “expiar”, por esse tempo, já teria o 
mesmo sentido observado na literatura rabínica, que denotaria a eficácia de qualquer sacrifício, expiatório ou não 
(SCHIFFMAN, 1994, JQR, pp. 116-7). Segundo Werman, houve realmente uma mudança de significados, mas 
não a que pretende Schiffman. Para a autora, expiar é utilizado, no RT, em relação a pessoas e teria o sentido do 
perdão dos pecados e da purificação das impurezas. Em sua opinião, é a ‘Olah do Dia de Kippur que teria a 
função de purificar e santificar o altar, uma vez que o sangue do sacrifício de purificação serviria para o Santo 
dos Santos e para o altar de ouro, mas não seria usado no altar da ‘Olah. Por isso, a ‘Olah dos sacerdotes e do 
povo funcionariam para a santificação necessária do altar a fim de que os demais sacrifícios fossem procedidos e 
aceitos (WERMAN, 2005-06, p. 104).   
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insights tenham provindo do estudo das Escrituras, entendidos como interpretação inspirada, é 

aparente que esse esforço interpretativo que vemos aqui no RT tenha nascido para provar um 

costume ou idéia anterior. Qual seja, a concepção da necessidade de que o sacrifício de 

purificação fosse ofertado antes dos demais sacrifícios durante as festas e98, da mesma forma, 

da necessidade de que esses sacrifícios fossem acompanhados de Minḥah e libação99. Não que 

essa idéia em si não fosse considerada uma revelação divina, mas o fato de encontrá-la ao 

“manipular-se” os textos não apenas confirmava o valor da idéia, como também comprovava 

sua origem mosaica100. Enquanto não sabemos quais materiais, por um lado, refletiriam 

costumes sacerdotais antigos ou concepções tradicionais e mais ou menos comuns entre 

sacerdotes e, por outro, quais seriam idéias realmente inovadoras de nosso autor, vale citar 

Maier: “In Yadin’s opinion, and that of others, the distinctive elements in the Temple Scroll 

all bear witness to the sectarian inclinations of the Qumran community and, on those rare 

occasions when he attributes them to the existence of an older underlying text, he plays down 

the significance of the deviation. But in fact it is scarcely credible that all these cultic 

prescriptions originated simply from an attitude opposed to the practices of the Temple in 

Jerusalem at the time. Although much be laid to the account of contemporary polemics, the 

majority of these prescriptions must have an older origin–namely from the Zadokite cult 

tradition before the troubles at the beginning of the 2
nd

 century BCE.” (MAIER, 1985, p. 4).  

Independente dessas questões, e mesmo se entendêssemos estar diante de um caso de 

inovação por parte de nosso autor, pareceria válido questionar qual a ideologia por trás dessas 

mudanças com relação ao texto sagrado original. E muito semelhante ao que vimos nos 

documentos da Comunidade de Qumran, percebe-se um esforço generalizado no intuito da 

                                                        
98 Körting lembra que Nm 28-29 não está preocupado com a ordem dos sacrifícios, até porque esses capítulos 
seriam mais “um catálogo” com as ofertas. De qualquer modo, o sacrifício de purificação aparece sempre por 
último, como uma adição aos demais (KÖRTING, 2000, p. 234).  
99 Heger expressa a seguinte opinião: “I postulate that both the rabbinic and the Qumran sages attempted to 

reveal support and justification in the biblical texts for their pre-existing ideas, each group according to its own 

philosophical-theological beliefs. Both modified the simple meaning of the texts, but each used a different 

literary style.” (HEGER, 2005, RQ 85, p. 86). Em nota, o autor recorda que Qumran se afasta menos do texto 
bíblico que os rabinos, isso de um modo geral (N. 106). Enquanto sua análise anterior é real, acreditamos que 
assim como encontramos exegeses que visariam a confirmar idéias e costumes existentes sobre o texto bíblico, 
também é possível que existam exegeses “originais”, provindas diretamente do estudo das Escrituras. De 
qualquer maneira, é claro, a interpretação é sempre marcada pela forma de pensar do exegeta (qumrânico ou 
rabínico). Daí a dificuldade de discernir qual se derivaria da justificativa de costumes ou idéias e qual do estudo, 
pois ambas tendem a reforçar a mentalidade e as crenças do grupo que as produziu. Mesmo assim, Qumran era 
um grupo mais conservador e mais estrito com relação à lei. Por outro lado, a exegese bíblica no Judaísmo 
rabínico tem uma história muito mais longa e uma origem mais aberta, pois este é estruturado por forte base laica 
e, desde o início, formado por escolas com pensamentos variados.  
100 Não utilizamos o temo “manipular” de forma negativa ou pejorativa, mas, antes, vemos o trabalho de nosso 
autor como um verdadeiro laboratório de idéias e textos que ele filtrava, extraía, misturava e transformava com 
maestria. 
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obtenção da pureza em seu nível mais alto. Por isso a demanda por um sacrifício de 

purificação antes das festas de primícias. A Minḥah, como vimos no Cap. 1, também tinha um 

sentido expiatório, auxiliando no perdão de pecados (cf. Cap. 1, p. 76). Com a libação, vinho, 

grão e carne vão para o altar101. Acredito que um termo que define a mentalidade por trás 

tanto do RT como dos MMM é “assegurar”. E é desta forma, que vemos, “por via das 

dúvidas”, o RT “assegurar” todas as formas de agradar a Deus e expiar por Israel, pela terra e 

por seus frutos102. Werman, ao perceber uma redução do papel do sangue no sacrifício de 

purificação no RT em comparação à sua quase exclusividade no processo de purificação 

descrito em Lv, defende que o sentido desse sacrifício seria muito mais abrangente para o 

autor do RT, proporcionando não apenas purificação de impurezas rituais, mas também 

perdão dos pecados (cf. Nota 178 acima e comentários sobre o Yom Kippur em nosso anexo 

nas Cols. XXV-VII; WERMAN, 2005-06, pp. 102-3). 

E é nesta mesma lógica que novas festas são acrescentadas às festas das primícias da 

cevada (no RT elevada a “מועד”) e do trigo (festa das Semanas = Shavuot) 103: as festas do 

vinho novo e do óleo fresco (Nm 18, 12)104. Essas festas, aparentemente, demandavam o 

oferecimento dos primeiros frutos, que já pertenceriam, de qualquer forma, a Deus. Ali, esses 

frutos eram purificados para servirem no Templo como libação, se pensarmos no vinho 

                                                        
101 Milgrom, em seu comentário a Nm, cita tradição rabínica com relação ao Segundo Templo e os costumes 
concernentes à libação: “the wine was placed in perforated bowls atop the altar from which the wine drained 

into the ground underneath.”. Mas, conforme assinalamos no Cap. 1 (N. 193), durante o período do I Templo, o 
vinho não era queimado no altar: “Most likely the wine originally was poured upon the base of the altar and not 

burnt upon its hearth, the flames of which might be extinguished, in violation of Leviticus 6:6.” (MILGROM, 
1990, p. 119).  
102 Swanson também nota que, introduzindo elementos de Lv 16, i.e., a perícope do Yom Kippur, o autor inclui, 
sempre, todo Israel nos sacrifícios expiatórios.  
103 Aparentemente, na festa das Semanas, ou das Primícias do trigo (as duas festas foram combinadas já em Jub 
4, 21), 12 pães também seriam ofertados por cada tribo, lembrando, obviamente, o número de Pães da Presença 
(cf. XVIII, 15-16 e comentários, além do comentário para a coluna XIX). O contexto preciso está comprometido 
pela deterioração do manuscrito, mas “tribos de Israel”, na l. 16, parece confirmar a hipótese. Cf. o paralelo para 
a festa do vinho novo em XIX, 16 – v. comentário. Estranhamente, XX, 2 pede 14 cordeiros, provavelmente para 
as 12 tribos e para sacerdotes e levitas (cf. XXII, 11 e comentário, esse número segue o número de cordeiros para 
a festa das Cabanas; v. XXVIII, 2). E assim como as festas inseridas trazem um adjetivo de “novo” ou “fresco” 
para o fruto da terra a ser ofertado, temos seu paralelo aqui nas primícias do trigo, quando a oferta é celebrada 
como “Minḥah nova” (v. XVIII, 13).  
104 Körting considera as novas festas, não escriturísticas, de um menor status do que as que aparecem no texto 
bíblico. Porém, não explica o motivo para tal e, apresentadas como Torá, não há porque, a priori, considerá-las 
festas menores (KÖRTING, 2000, p. 233 Nota 5). Milgrom, em sua pesquisa sobre as “novas” festas no 
calendário de festivais de peregrinação do Templo e baseando-se na paráfrase bíblica 4Q365, chega à conclusão 
de que não há dúvida que, para Qumran, seriam festas comandadas por Deus a Moisés. Por fim, o autor comenta: 
“… the Temple Scroll is a discrete, sectarian document, and scholars have long debated whether it was 

Qumran’s sixth book of the Torah or a “Torah” at all. All doubts can now be laid to rest, at least regarding 

these additional festivals: They are Torah, not added as a sixth book of the Pentateuch, but incorporated into 

and inseparable from the book of Leviticus.” (MILGROM, 1994, RQ 63, p. 452). Ele cita Nee 10, 35 e Nee 10, 
37-38, que também falam da oferta de toda árvore (Op. Cit., p. 452-6).   
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novo105, e óleo para o candelabro e para a Minḥah amassada com óleo, no caso da oliva. Ao 

mesmo tempo, segundo Milgrom, o culto visaria a “dessacralizar” a produção da terra santa 

que, então, estaria liberada para o consumo profano da população (In: SWANSON, 1995, pp. 

83-4)106.  

11QT XXI, 4-6, ao mencionar o momento de alegrar-se, beber do vinho novo e comer do 

sacrifício de comunhão, relaciona exatamente a mesma ordem hierárquica que conhecemos de 

1QS e 1QSa, principalmente, com os sacerdotes encabeçando a lista, seguidos dos levitas, os 

chefes das tribos e o povo. E diferentemente de CD XIV, 3-4 e coincidindo com os demais 

manuscritos, não há referência aos “גרים”, os estrangeiros habitantes107. Tanto a festa das 

Primícias do Vinho como a do Óleo enfatizam a alegria da bênção divina da fertilidade da 

terra, que gera seu produto108. Segundo Swanson, os textos do RT demonstram a obediência 

                                                        
105 Como observado em nosso anexo, essa festividade fazia da libação, geralmente acompanhamento de outros 
sacrifícios, a oferta principal. A libação era diferente da Minḥah, que podia ser ofertada separadamente como 
oferta voluntária individual. O vinho novo “יין חדש” não é denominado da mesma forma que vemos nos MMM 
“sectários”, que traz comumente “תירוש”, traduzido, de modo geral por “mosto” (cf. XIX, 14 e comentário; XXI, 
8 traz o termo “mosto”, que é utilizado após o procedimento de expiação. Haveria alguma correspondência entre 
esse fato e a variação na denominação?).   
106 Cf. MILGROM, 1980-81, JQR 71, pp. 10ss, citado em MAIER, 1985 p. 82. V. também SWANSON, 1995, 
pp. 83-4. Körting explica: “The feasts should be kept beside the Feast of Tabernacles because wine and oil as 

well as barley and wheat should be atoned, cleansed and sanctified (Col 21:8; 22: 15-16). First they are 

consecrated for the usage in the cult and then released for profane consumption. Therefore the most important 

staple food will be consecrated during the feasts for the Lord before it is eaten by the people. The grain and the 

fruits stand for everything Yhwh provides Israel with. Before Israel takes for itself it gives the giving Lord the 

honour.” (KÖRTING, 2000, p. 235). Porém, não parece que o que a autora define aqui como “release” seja o 
mesmo que Milgrom pensa ao falar em “dessacralização” (ou sim?). Milgrom não consegue imaginar que 
alimentos “consagrados e santificados” a YHWH fossem depois liberados para consumo profano, por isso a idéia 
de que há um processo de dessacralização. Destarte, será que poderíamos imaginar que o alimento seria expiado, 
ou seja, seria limpo de toda impureza através da sua oferta de uma parte a YHWH, parte essa que representaria o 
todo? Assim, esta parte ofertada era expiada, mas também consagrada e santificada, porque pertencente a 
YHWH, enquanto o restante seria liberado em estado de pureza para o consumo de Israel. Mas é apenas uma 
conjectura.    
107 Cf. nosso tratamento da hierarquia em Qumran no Cap. 3. Para mais informações sobre o texto, v. nosso 
anexo (também XXII, 2 e comentário). 
108 Enquanto na festa do Vinho Novo era um preceito tomar do vinho durante a refeição – com o sacrifício de 
comunhão – servida “diante de YHWH”, na festa do óleo temos prescrições semelhantes, além da demanda de 
ungir o corpo com o novo óleo (XXII, 15). Muitos especialistas opõem esse preceito ao costume essênio de 
evitar qualquer unção com óleo, conforme nos informa Josefo. Mas não apenas isso, Josefo mantém que os 
essênios considerariam o óleo impuro. Porém, por outro ângulo, o preceito também pode ser parte de uma 
justificativa para um fenômeno que Josefo não compreendia, afinal, a unção de reis e sacerdotes tem base 
escriturística (cf. Cap. 1, pp. 105s), bem como a preparação do óleo da unção. Bar-Ilan explica o suposto 
fenômeno através da legislação rabínica sobre a produção do óleo, ou seja, o óleo que era levado ao Templo 
como contribuição (“תרומה”) devia ser checado por sacerdotes, desde o momento da prensagem, que, por sua 
vez, devia ser realizada por homens em estado de pureza. Entretanto, com exceção desse momento, qualquer 
pessoa podia certificar o estado de pureza do óleo (Hagigah 3, 4). Assim, Bar-Ilan conclui que os essênios, 
desconhecendo a proveniência do óleo e sem a certeza de que sacerdotes haviam certificado sua pureza, 
recusavam-se a utilizá-lo. Ele explica a diferença entre a recusa a utilizar óleo em comparação com a aparente 
falta de problema com o vinho pelo fato de o óleo ser trazido de longe, enquanto o vinho teria a proveniência e o 
controle assegurados. B. Pesahim 8a é citado: “Storehouses of wine need searching; stores of oil do not need 

searching.” (BAR-ILAN, 2000, p. 598, Nota 44). O autor, no entanto, vai um passo além ao conjecturar, através 
da perícope da festa do óleo novo no RT, que os essênios utilizavam óleo uma vez ao ano, ou seja, apenas 
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do homem que faz sua parte ao ofertar para YHWH do produto da terra, conforme o próprio 

Deus demandara na Torá (nesse caso, o próprio RT). Portanto, haveria aqui uma reversão das 

maldições de Dt 28, 40; Mq 6, 15 ou de Jr 31, 29-30 e Ez 18, 2109, em que a terra negar-se-ia a 

produzir frutos devido ao pecado e desobediências humanos110. Aqui teríamos o contrário, 

Deus que proporciona as bênçãos e o homem que responde apropriadamente através do culto, 

garantindo as bênçãos do próximo ano111.  

O manuscrito também prescreve a “festa da oferta da madeira”, quando todas as tribos 

subiriam a Jerusalém em peregrinação a fim de contribuir com a madeira a ser utilizada sobre 

o altar112, no mesmo modelo de Nm 7, quando as tribos são descritas levando suas primeiras 

doações ao tabernáculo já montado (XXIII-XXIV). Como em Nm, o importante era destacar 

que todas as tribos estariam envolvidas no culto sacrifical do santuário central, peregrinando 

para fazer suas ofertas. Em XIX, 8, a frase escriturística “em todas as vossas habitações” é 

                                                                                                                                                                             
quando ele era novo, saído da prensagem quando teriam controle sobre o produto (v. a argumentação completa 
em Op. Cit., pp. 597-99). Contudo, não há nenhuma base textual no RT para inferir que o óleo seria utilizado 
uma vez por ano, apenas no período logo posterior à festa do óleo novo. Ao contrário, para a oferta da Minḥah 
amassada com azeite, obviamente ele era essencial o ano inteiro. Sempre recordando que os essênios 
acreditavam estar em uma situação de limitação temporária e provavelmente considerariam que, enquanto não 
podiam contar com produtos em estado de pureza conforme sua própria halakhah, o melhor a fazer seria evitá-
los. Vale notar que, em Qumran, aparentemente, apenas o mosto era servido e, se seguirmos a mesma lógica, na 
situação em que se encontravam, era mais fácil ter garantido o estado de pureza do vinho novo. Baumgarten 
lembra, por sua vez, que 1QM 9, 8-9 menciona que os sacerdotes não deviam “contaminar sua unção sacerdotal” 
com o sangue dos estrangeiros mortos em batalha, significando que, se os essênios produziram este documento, 
eles certamente conheciam a função ritual do óleo e sua importância no aparato sacerdotal. E assim como o 
sangue dos mortos podia carregar impureza com facilidade por ser líquido (já vimos a questão de o líquido ser 
mais propenso a contaminar-se e transmitir impureza), o mesmo devia valer para o óleo, caso tivesse contato 
com qualquer objeto ou pessoa impura. Desta forma, p. ex., o óleo provindo da Galiléia e que passava 
obrigatoriamente por território samaritano seria considerado, sem dúvida, impuro. Também já vimos que a 
Comunidade tinha por impuros todos aqueles que não cumpriam suas interpretações das leis de pureza, e, 
portanto, todo óleo produzido fora não teria garantia de pureza. O autor acrescenta que mesmo que a pureza 
fosse garantida e algum deles ungisse seu corpo e fosse tocado, acidentalmente por alguém de um ranking menor 
ou um candidato, através do óleo, incorria em uma impureza em grau maior do que caso fosse tocado com a pele 
seca. Baumganten comenta: “It has hitherto been assumed that the Essene avoidance of oil was part of their 

general ascetism and avoidance of luxury. Our discussion indicates that it is to be understood rather as resulting 

from their scruples concerning levitical purity, …” (BAUMGARTEN, J. 1977, p. 96; cf. toda a argumentação da 
p. 88 à 97; v. também BORUKHOV, 2006, RQ 87, p. 477). A despeito de Bar-Ilan colocar-se contra 
Baumgarten, todos esses pontos, também aqueles levantados por Bar-Ilan, devem ser levados em consideração 
para entender a lógica por trás do pensamento do puro/impuro em Qumran.          
109 A alusão a textos complementares e secundários pode ser percebida através de um link, i.e., uma palavra que 
remete a outro texto e é usada como meio de conectar o complemento desejado ao texto-base (como aqui com os 
textos proféticos; cf. Anexo). Outro método se dá através da reformulação do texto-base pela ordem ou forma 
textual do texto secundário. Às vezes, em uma mesma passagem, podem-se observar tratamentos variados (cf. o 
método analítico elaborado por SWANSON em seu estudo do RT).   
110 Observe-se o uso de textos proféticos para suplementar a Torá. Em Qumran, os profetas também são 
utilizados como textos de prova e para basear argumentações e interpretações (como aqui no RT). Isso em 
comparação com a literatura rabínica que jamais deriva halakhot e exegese a partir dos profetas. 
111 Cf. no anexo comentários de XXII, 15 (óleo novo) e XXI, 7 (vinho novo).  
112 Para Swanson, a idéia da unidade de Israel nas festas de peregrinação é uma das principais características do 
documento. Maier, por sua vez, acredita que as tribos, além das sobreviventes Levi, Judá e Benjamin, são 
mencionadas apenas a fim de evitar-se anacronismos (MAIER, 1985, p. 83). 
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omitida, certamente significando que a festa devia ter lugar exclusivamente “diante de 

YHWH”, i.e., no Templo. Em cada um dos seis dias que devia durar a festa, as tribos, 

conforme lista pré-fixada, levavam a madeira em duplas. Mesmo a tribo de Levi, a primeira a 

ser citada, devia apresentar sua oferta, fazendo dupla, obviamente, com Judá. Benjamin segue 

Judá, como costuma acontecer em listas bíblicas. A lista da festa da oferta da madeira, como 

vimos acima, não coincide com outras listas conhecidas das tribos, nem mesmo com a 

seqüência dos portões do próprio RT. Em retorno à generosidade e fidelidade das tribos, o 

Templo oferece uma ‘Olah particular a cada uma delas, reforçando os laços das tribos, unidas, 

com o Templo central, bem como as responsabilidades “individuais” das tribos113. E é Josefo 

quem nos informa em primeira mão que uma celebração ocorria quando a madeira era levada 

ao Templo, embora seja provável que o festival não fosse institucionalizado. Milgrom 

comenta: “Qumran’s ruling may not only have been a product of its own hermeneutics. 

Josephus informs us that such indeed was the practice during his time: On a single festival 

(probably the fifteenth of Ab) all the people brought wood for the altar (Wars 2.425).”. Sobre 

os demais festivais, Milgrom pensa que, na mesma lógica, não seria impossível presumir que 

também fossem comemorações existentes. Ele cita Jz 21, 19-20 como um precedente para a 

festa do Vinho, ainda em Shiló. Ele lembra ainda que festas semelhantes aconteciam em todo 

Oriente Médio e na Grécia. Assim, o RT estabelecia uma ordem e um controle em uma festa 

que alhures era conhecida por seus bacanais. O autor admite não ser mais que uma conjectura, 

mas acredita que a frase em Nee 10, 35“de acordo com o que está escrito na Torá”, 

relacionada à oferta da madeira, talvez não seja “fortuita”, mas antes, que seria possível que a 

Torá de Neemias contivesse tal prescrição114 (MILGROM, 1994, RQ 63, pp. 454-5).      

                                                        
113 Um ponto levantado por Milgrom seria que, em Nm, são os chefes que, representando as tribos, entregam as 
doações, enquanto no RT não há menção aos chefes, isso porque todos teriam de contribuir. O autor conclui que 
isso constituiria uma crítica a práticas da época, conforme informaria Ta‘an 4, 5 (sobre Nee 10, 35), que informa 
que apenas algumas famílias, certamente abastadas, de Levi, Judá e Benjamin doavam a madeira para o culto no 
Templo (MILGROM, RQ 63, 1994, p.453). Mesmo que a questão não esteja diretamente ligada a essa situação 
em particular, o RT estabelece que todos, individualmente, teriam responsabilidade em relação ao culto.  
114 Ele finaliza: “If correct, it would greatly affect the debate on the final date of the canonization of the 

Pentateuch.” (MILGROM, 1994, RQ 63, p. 456). Callaway, no entanto, vê o período do retorno do exílio até 
Crônicas como um tempo em que a Torá teria ainda uma “expressão elástica”, eventualmente “recebendo” leis 
recentemente formuladas (ele cita 2Cr 23, 1; Esd 6, 7-18; 2Cr 30, 16-17; 35, 6.10-11; Nee 8, 13-18, em que 
novas leis seriam projetadas como parte das Escrituras). Ele diz: “The complex 2Chronicles-Ezra-Nehemiah and 

the Temple Scroll reflect similar attitudes to the Mosaic/divine law during the restoration period. It was possible 

at that time to appeal to traditional law without necessarily quoting pentateuchal legislation verbatim. Secondly, 

the presence of non-pentateuchal laws in the Temple Scroll and the citation of unknown Mosaic laws in 

2Chronicles-Ezra-Nehemiah indicate that it was still possible to attribute new laws to God and Moses.” 
(CALLAWAY, 1988, RQ 49-52, p. 249; v. também p. 248). Comentando sobre as evidências encontradas em 
Josefo (Ant. XII, 146), o autor argumenta que concessões feitas por Antíoco, o Grande, ratificavam 
preocupações judaicas e não devem ser tratadas como introdução de inovações (Op. Cit., p. 250).   
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A Coluna XXV abre com o Dia do Memorial, que acontecia no primeiro dia do sétimo 

mês (v. Lv 23, 24)115. O autor do RT faz desta uma celebração perpétua para todos os filhos 

de Israel: “é uma lei eterna para vossas gerações”, o que não está explicitamente previsto, mas 

talvez pudesse ser suposto, no TM. Logo após, na linha 10, iniciam-se as prescrições sobre 

Yom Kippur, que devia ocorrer no décimo dia do mesmo mês. Körting nota que, 

diferentemente do que o autor faz com Matzot, Shavuot e a festa das Cabanas, ele é bastante 

minucioso e extensivo com relação a Kippur, conferindo seu nome e mesmo a atitude a ser 

tomada pelo povo naquele dia116 (KÖRTING, 2000, p. 237). Ademais, a autora alega que pela 

falta de menção a Aarão nos procedimento de Kippur, no RT, que cita apenas o “sumo 

sacerdote”, o contexto histórico da peregrinação pelo deserto teria sido “deixado de lado” 

(Op. Cit., p. 238). Podemos enxergar, no entanto, por outra perspectiva, ou seja, que o que 

teríamos nessa perícope do Yom Kippur seria a plena consciência do autor de que não Aarão, 

mas os sumos sacerdotes do futuro procederiam o ritual no Templo, construído por Israel após 

a conquista117. Segundo Werman, no Yom Kippur do RT primeiramente aconteceriam os 

procedimentos de Kaparah, os sacrifícios de purificação pelo perdão dos pecados e 

purificação das suas impurezas que atingiam o Santo dos Santos e o Templo. Após terminar 

esse primeiro procedimento e depois de levar o bode expiatório ao deserto, o sumo sacerdote, 

já revestido com suas vestes pontificais, oferecia os dois carneiros como ‘Olot, por si e pelo 

povo, que purificariam e santificariam o altar para seu uso posterior. Contudo, não apenas 

essa distinção acentuada entre Kaparah e ‘Olah é observada no RT, mas também a distinção 

entre os sacrifícios pelo povo e aqueles pelos sacerdotes. Isso porque um só tem início quando 

o outro já foi concluído, diferentemente dos ritos que acontecem ao mesmo tempo no 

cerimonial de Yom Kippur, conforme descreve o TM, que reflete de modo claro o rito como 

um todo inter-relacionado (Cap. 1, p. 110ss; WERMAN, 2005-06, pp. 102ss). No dia 15 desse 

                                                        
115 Atualmente, no período “rabínico” do Judaísmo, esta data é celebrada como o Ano Novo, ou seja, o sétimo 
mês bíblico tornou-se o primeiro mês do ano. O RT e Qumran, portanto, ainda refletem a contagem bíblica dos 
meses.   
116 Em nota, Körting coloca-se contra Schiffman que entende “ותענו בו את נפשותיכמה” como jejum de comida e 
bebida, percebendo que o uso do verbo no hitpa‘el poderia sugerir uma “atualização” do termo, restringindo-o ao 
jejum. Contudo, vimos no Cap. 1 que esse é o provável significado da expressão já em Lv (Cap. 1, N. 344). 
Portanto, concordando em termos com Schiffman, vemos uma continuidade no sentido da expressão, 
significando que no Yom Kippur devia ser observado com jejum (contra KÖRTING, 2000, p. 237 Nota 19, 
SCHIFFMAN, 1998, p. 184). 
117 A autora ainda insiste na participação individual no dia do Kippur como uma novidade do RT, que pensamos 
não ser uma novidade real, mas antes, parte já da perícope de Lv 16 (cf. Cap. 1, N. 26). Ela também assume, por 
uma passagem da perícope da celebração da ordenação sacerdotal que, após o rito de expiação, o Yom Kippur 

devia ser visto como um dia de alegria, uma vez que “e se alegrarão porque expiação foi feita a favor deles” 
(XVII, 2). No entanto, não há qualquer menção a um momento de regozijo “oficial” dentro dos ritos de Kippur 
no RT, concordando com a severidade que Qumran e Jubileus tratavam o dia (cf. XXVII, 4-10). 
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mesmo mês, tem seu início a festa das Cabanas (XXVII, 10 e segue na Coluna XXVIII)118. 

Como vimos quando tratávamos da arquitetura do complexo do Templo, para sacerdotes, 

levitas e principais do povo, a festa acontecia dentro do Templo, com suas cabanas montadas 

no telhado das estruturas de três andares de salas adjuntas aos muros. O povo claramente 

participava das atividades do Templo, mas devia montar suas cabanas fora do complexo 

santo.  

Nas ll. 5-8, da col. XXIX, pela primeira vez mencionam-se os sacrifícios voluntários e 

individuais, que YHWH anuncia que serão devidamente aceitos, mas, mais uma vez, 

presumem suas leis a partir de Lv119. O texto remete a Lv 23, 38, como vimos no anexo, mas 

não menciona o sábado. Para Yadin, a omissão é deliberada, uma vez que, como vimos acima, 

o documento parece apontar para o seguimento de uma halakhah conhecida em CD XI, 17-8, 

que proíbe qualquer sacrifício no sábado que não o Tamid de sábado (YADIN, Op. Cit.)120. 

Não existe então a pretensão de substituir a Torá, mas estipular os sacrifícios a serem 

ofertados e sua ordem durante as festividades, além de incluir – talvez “oficialmente” - as 

novas festas. E, sobre a fonte das festas como um todo e diante dos resultados de sua análise 

específica do tema, Swanson comenta: “In summary, this close examination of the festivals 

                                                        
118 Para as principais diferenças entre o RT e o TM em relação às festas, v. nosso anexo (como, p. ex., a ordem 
dos procedimentos rituais em Yom Kippur ou mesmo a suposta ausência do rito no Santo dos Santos; sobre o 
tema v. KÖRTING, 2000, p. 239, Nota 24). Delcor recorda Yoma 7, 4, que proclama inválido todo procedimento 
de Yom Kippur que não tenha seguido a ordem correta segundo Lv; DELCOR, RQ 57-8, p. 186. Da mesma 
forma, a origem distinta de Jub e do RT é estabelecida de modo decisivo a partir das diferentes demandas de 
sacrifícios na festa das Cabanas (cf. Op. Cit., pp. 181-191; VANDERKAM, 1989, In: BROOKE , pp. 229-231; 
cf. Cap. 5, N. 24). Delcor conclui: “En conclusion, les différences relatives au rituel sacrificiel à la fête des 

Sukkot à Qoumrân et dans Jubilés sont trop grandes pour qu’on puisse imaginer que le Rouleau du Temple et 

les Jubilés se réfèrent à une halakah unique et commune. » (DELCOR, Op. Cit., p. 198).    
119 Sobre a Coluna XXIX, 2-10, entretanto, cf. o tópico 6.3.  
120 A despeito de algumas vozes contrárias, como a de Levine, as poucas pistas que o documento nos deixou 
sobre o calendário utilizado, até porque este ponto específico não era sua preocupação primeira (Henoc e 
Jubileus são muito mais explícitos, sem deixar margem para dúvidas), parecem indicar que o calendário solar 
seguido em Qumran era sua base. Uma de suas características é evitar qualquer serviço ou culto aos sábados que 
não fosse aquele especialmente estabelecido para o dia santo. Swanson também está convencido de que o 
calendário solar é o utilizado pelo RT, principalmente ao enfatizar que a contagem de 50 dias para as festas de 
primícias a partir do dia seguinte ao sábado garantiria que as festas tivessem início no domingo: “The result of 

the catalogue of expansions is the emphatic drawing of the reader’s attention to the placing of the first day of 

each festival on Sunday. The calendar described is surely the solar calendar, being urged in preference to a 

lunar or luni-solar calendar.” (SWANSON, 1995, p. 93). Segundo Barker e Thiering, também existe a 
possibilidade de que a arquitetura do Templo evidencie o uso do calendário solar (cf. a explicação no comentário 
para a l. 13 da Col. XXXVI). Beckwith nota que, através da contagem pelo ano lunar, haveria muito pouco 
tempo entre a festa do Óleo Novo e o Dia do Memorial, sem deixar o devido espaço de tempo para a festa da 
oferta da Madeira. Seguindo o calendário solar, a festa do Novo Óleo sempre cairia no dia 22 do sexto mês, 
deixando um intervalo de nove dias entre esta e o Dia do Memorial, e, assim, podia acomodar sem problemas os 
seis ou sete dias da festa da Madeira (com mais probabilidade sete, como propõe Yadin ao lembrar que o sábado 
devia ser pulado para não coincidir com a festa; YADIN, Vol. I, pp. 122-31). O autor ainda argumenta, com 
razão, que o Rolo não tenta justificar ou defender o calendário solar, como o fazem Henoc e Jub, mas o toma 
como certo. Essa poderia configurar-se em uma evidência de que o documento, ou a fonte, seria posterior a essas 
duas obras (BECKWITH, 1997, RQ 69, p. 18).   
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has established the biblical sources used by the Scroll, and discovered the relationship of 

those sources to one another to be consistent in itself, and organized. The vocabulary is 

chosen carefully, and there is virtually no case of allusion or vocabulary use which cannot be 

viewed implying a relevant context.” (SWANSON, 1995, p. 116). Enfim, o cuidado 

exegético, bem como o conhecimento escriturístico, têm sido a marca de todas as seções ou 

fontes que estudamos até agora. 

   

c) As Leis da Nova Sociedade: 

 

A nova sociedade desejada pelo autor/redator do RT é descrita basicamente na seção Torá 

do Rei
121 que, ao mesmo tempo, faz do sacerdote a peça principal para seu bom 

funcionamento. Entretanto, começaremos citando uma lei que não pertence à seção do rei. Ela 

trata da decisão judicial relativa a um crime cometido deliberadamente e que demandaria a 

pena de morte: “...e cuidarás de fazer conforme tudo o que te foi instruído e segundo o 

julgamento que te disseram, farás. Não te desviarás da torá que pronunciarem a ti, nem à 

direita nem à esquerda. E o homem que não obedece e o faz com insolência, sem obediência 

ao sacerdote que está estabelecido lá para servir diante de mim ou ao juiz, será morto aquele 

homem e purgarás o mal de Israel e todo o povo tomará conhecimento e temerá e não agirão 

mais com insolência em Israel. Vacat.” (LVI, 5-11). Portanto, o sacerdote é listado junto com 

o juiz, mesmo antes deste, como a autoridade a ser obedecida em questões de Torá e de 

justiça. Perceberemos por toda a Lei do Rei essa prioridade do sacerdote não apenas sobre 

aspectos cultuais e do Templo, mas também sobre aspectos civis da sociedade ideal122.   

Assim, apesar de ser de forma indireta, a Torá do Rei é importante no quadro que 

pretendemos formar sobre o papel de destaque do sacerdote nos MMM e do Templo, em 

particular123. Praticamente no início da seção124, sobre o dia de sua coroação, o Rolo 

                                                        
121 Vale lembrar que, nos MMM, o Messias de Israel nunca é chamado rei. Como em Ezequiel, ele é o 
“príncipe”, mas aí, “da Comunidade” (cf. Cap. 2, N. 4). 
122 Em LXI, 7-9, sacerdotes e levitas aparecem ao lado do juiz, e da própria divindade, no momento de 
investigações criminais e judiciais: “Se levantar-se uma falsa testemunha contra alguém para acusá-lo de má 

ação, e ficarão de pé as duas pessoas que têm o litígio diante de mim e diante dos sacerdotes e dos levitas e 

diante dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias e inquirirão os juízes.”. Yadin coloca, 
plausivelmente, que sacerdotes e levitas são os representantes da divindade no tribunal (YADIN, Vol. II, p. 278). 
123 Lembrando que um comentário geral desta perícope, com o texto traduzido, pode ser visto em nosso anexo. 
Para estudos mais específicos cf. na bibliografia o trabalho de Weinfeld, que traz importantes paralelos egípcios 
e mesopotâmicos de regras para o rei no período helenista (WEINFELD, 2005, pp. 158-88), assim como o 
estudo de Ellegde, em seu livro totalmente dedicado ao tema. V. também Mendels, que compara a perícope do 
RT com a Carta a Aristéias (MENDELS, 1978-9, pp. 245-52) e Barzilay (BARZILAY, 2002-3, pp. 60-84), que 
argumenta a favor de duas camadas literárias na lei do rei (cf. Nota 185 abaixo).        
124 A seção tem seu início na l. 12. 
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determina: “E quando se assentar sobre o trono de seu reino, escreverão para ele essa torá 

de acordo com o livro que está diante dos sacerdotes. Vacat.” (LVI, 20-21). Diante da 

mediação sacerdotal na interpretação dessa lei, lemos em Lyons: “... 11QTª places the correct 

interpretation of ‘his law’ in the hands of the priests that the divine-narrator effectively 

claims control over the real world. For the later Israel of the land, it is the priest who will 

hold the key to ‘this’ law and become mediators of the divine voice.” (LYONS, 2003, p. 141). 

Infelizmente, a lacuna de LVII, 1 não permite estabelecermos qual seria outra associação 

entre a Torá e os sacerdotes no que concerne ao governo deste rei. Enquanto para Yadin 

teríamos quase uma repetição do sentido acima citado, Qimron (e próximos a ele, Wise, Cook 

e Abbeg) conjectura que a lei devia ser efetuada conforme a interpretação dos sacerdotes. 

Segundo Yadin, são eles também que coordenam o censo dos homens entre 20 e 60 anos para 

o alistamento no exército. Schiffman acredita que, na verdade, seja um empreendimento 

levado em conjunto com o rei, que entraria no lugar de Moisés, e os sacerdotes, no lugar de 

Aarão (cf. Nm 1, 3; SCHIFFMAN, 1988, RQ 49-52, p. 301) 125. 

A Torá do rei também institui um conselho formado por sacerdotes, levitas e líderes 

representantes do povo, certamente com autoridade para restringir os poderes do monarca: “E 

os doze líderes do seu povo estarão com ele e, dos sacerdotes, doze, e dos levitas, doze, que 

estarão sentados com ele, junto, para julgamento e para a Torá e não levantará seu coração 

acima deles e não fará qualquer coisa com respeito a todo conselho à parte deles. Vacat.” 

(LVII, 11-15)126. Apesar de não ser necessária uma maioria para se reivindicar autoridade 

sobre um grupo, como procuramos argumentar no cap. 3 (pp. 197s), é óbvia a preponderância 

do cultual nesse conselho, formado com 2/3 de sacerdotes e levitas. Não há voto vencido para 

a prioridade do culto e da Torá sacerdotal. Isso exprime uma preocupação natural, uma vez 

que, para esses homens, a perda da independência e da terra estaria em jogo caso o rei não 

cumprisse as leis divinas. Nas ll. 7 e 11, a guarda pessoal real é advertida a não deixar o rei 

cair nas mãos de exércitos estrangeiros, como acontecera com Joaquin e Sedecias no tempo da 

invasão babilônia e do exílio. Também deviam guardá-lo de todo pecado, ou melhor, de 

qualquer “חטא”, podendo implicar que a impureza ritual seja um fator crucial (l. 10)127. A lei, 

claro, também lembra o pecado de Davi com Betsaba. Segundo a parte conclusiva da Torá do 

                                                        
125 Cf. comentários para ll. 1 e 2 da Col. LVII, em nosso anexo. 
126 Para o número de representantes de cada grupo conforme aparece em Esd 8, 24, v. nosso comentário no 
anexo. 
127 Cf. as possíveis associações com preocupações sacerdotais de pureza e impureza nessa sentença, no 
comentário à presente linha em nosso anexo. 
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Rei (LIX, 1-21), uma relação de bênçãos e maldições, o pecado ou a obediência do rei tinham 

influência sobre o destino do povo, assim como vemos nas Escrituras128.  

 O sumo sacerdote, por sua vez, teria influência determinante sobre a importante 

decisão de quando a nação devia, ou não, sair em guerra ofensiva contra outra nação129. Esse 

aspecto decisivo não se restringe à resposta por sim ou não, uma vez que não consultar o 

sumo sacerdote já constituía pecado, desobediência contra a lei divina. Caso o rei partisse em 

guerra sem o aval divino, estaria levando inevitavelmente o exército israelita à derrota130. A 

obediência em consultar o sumo sacerdote e seguir sua palavra era a única forma de obter 

sucesso, em mais um exemplo da ideologia da obediência no pensamento sacerdotal131: “E 

não sairá até vir diante do sumo sacerdote e inquiri-lo pelo julgamento do Urim e do 

Tummim. Pela sua palavra sairá e pela sua palavra entrará, ele e todos os filhos de Israel 

que estiverem com ele; não sairá pelo conselho de seu coração até que tenha inquirido o 

julgamento do Urim e do Tummim. E obterá êxito em todos os seus caminhos pelos quais 

sair, segundo o julgamento que [...]”
132 (LVIII, 18-21). Swanson associa este trecho ao texto 

bíblico ao recordar o papel militar de Jojada e sua autoridade sobre o rei, como vemos em 2Cr 
                                                        
128 A existência dessa conclusão na seção com as bênçãos e maldições, que coincide com a conclusão da Torá 
sacerdotal em Lv 26 e da Torá de D em Dt 28, pode apontar para a autonomia da Torá do rei como fonte. 
129 Não é convincente a argumentação de Wise de que no RT, e mesmo em todo o período antigo, não se faria 
distinção entre guerras defensivas e ofensivas (WISE, 1990, pp. 116-7). Parece bem claro aqui que o caso seria 
de uma guerra ofensiva, uma vez que a defesa do reino é obrigação do rei e, por conseguinte, não caberia a 
consulta à divindade através do sumo sacerdote. Schiffman ainda cita m Sotah como outra fonte a estabelecer 
essa diferenciação (SCHIFFMAN, 1988,  RQ 49-52, p. 303). 
130 Schiffman nota que em M Sanhedrin 2, 4, os rabinos requerem a permissão do conselho para as ditas “guerras 
opcionais”.  
131 Ou seja, não aceitar um veto levaria o exército à certa derrota e não aceder a um sim certamente acarretaria 
algum castigo previsto nas maldições. 
132 Sobre o Urim e o Tummim v. SILVA, Clarisse, 2004, p. 45 e Nota 9. Elledge cita outros textos nos MMM que 
mencionam esses instrumentos divinatórios legitimados pelo sacerdócio, desde que usado por sacerdotes: 
4Q175, 14ss (QTestimonia); 4QpIsa(d) e 4Q376 (4QapocrMoisés(b). Sobre este último ele comenta: “It not only 

preserves instructions for reading the supernatural signs that are imagined to emerge from the ‘Urim’ (frg. 2), 

but it also seems to regulate the methods of warfare undertaken by the נשיא העדה (frg. 3). In both documents, the 

Urim (and Thummim) grant priestly oracular instruction on the waging of wars.” (ELLEDGE, 2004, p. 190). Os 
sacerdotes também são fundamentais, e podemos dizer mesmo os estrategistas, sob inspiração divina, nas 
batalhas no Rolo da Guerra. São eles que tocam as trombetas apropriadas a cada momento específico no 
desenrolar da batalha, em um papel decisivo para seu desfecho, que reflete a vontade de YHWH: “E quando 

estiverem em ordem as linhas de batalha contra o inimigo, uma linha em oposição à outra linha, e saírem do 

portão central em direção (ao espaço) entre as linhas, sete sacerdotes dos filhos de Aarão revestidos com as 

vestes de linho fino branco (šeš), uma túnica de linho (bad) e calças de linho (bad) e cingidos com a faixa de 

linho fino (bad shesh) retorcido (mesmo verbo de Ex 36, 8) azul, púrpura e carmesim shani com o padrão 

Roqmah (colorida), técnica Ḥošev, e barretes decorados em suas cabeças, vestes de guerra, que ao santuário 

não as levarão. O primeiro sacerdote caminhará diante de todos os homens da fileira, para fortificar suas mãos 

para a guerra. E na mão dos (outros) seis estarão as trombetas para a convocação e as trombetas de memorial 

e as trombetas do alarme e as trombetas da perseguição e as trombetas para reunirem-se.” (1QM VII, 9-13; 
para a roupa dos sacerdotes cf. no Cap. 1, 55ss, a mesma terminologia). Os sacerdotes também abençoam os 
soldados e devem fazer o discurso motivador antes da batalha (Op. Cit., X, 2ss; XV, 4-7; XVI, 13). Aos levitas 
cabe um papel muito menor, apenas coordenando a hora de tocar o shofar, com o restante do povo, a fim de 
“derreter o coração do inimigo” (VII, 14; contra Kugler que acredita ser essa uma tarefa tão importante quanto o 
toque das trombetas que coordenavam as manobras efetuadas na batalha; KUGLER, 1999, p. 469). 
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23. Crônicas, segundo o autor, desenvolve 2Rs 11, 4-20, enfatizando o papel de sacerdotes e 

levitas na narrativa, e conclui sobre o RT: “In these lines the Law goes further by picking up 

the embryo concept of subordination of the king to the priest and makes that relationship 

law.” (SWANSON, 1995, p. 149 e 1992, p. 295). Elledge, ao citar os textos bíblicos em que 

reis procuravam o oráculo do Urim e Tummim com o intuito de decidir-se por uma ação 

militar133, percebe que aquilo que era um costume bíblico, torna-se lei no RT.  

Por último, comentaremos rapidamente sobre um ponto de contato entre as leis contra 

poligamia em CD e a Lei do rei quando delibera que o rei não teria permissão de casar a não 

ser com uma única esposa e com ela devia permanecer até sua morte134 (LVI, 17-19). Viúvo, 

poderia casar-se novamente. Broshi acredita que a lei contra poligamia no RT não se aplicava 

exclusivamente ao rei, mas a todo israelita (BROSHI, 2006, RQ 87, p. 467). CD não deixa 

dúvidas em sua posição, mas, se houve mesmo influência do RT sobre o autor do CD135, 

existe sempre a possibilidade de que, talvez, ele tenha simplesmente expandido a lei 

específica sobre o rei que está no RT. De qualquer modo, a lei contra o casamento com uma 

estrangeira parece impor-se exclusivamente ao rei. Isso porque LXIII, 10-15 permite o 

casamento de israelitas com estrangeiras cativas de guerra. Contudo, conforme Dt, para que o 

casamento viesse a concretizar-se todo um procedimento era necessário136: “Quando saíres 

para a guerra contra os teus inimigos e Eu os entregar em tuas mãos, e capturar os seus 

cativos e tu vires entre os cativos uma mulher bela de aparência e a desejar e a tomares como 

mulher para ti então a levarás para dentro da tua casa e rasparás sua cabeça e cortarás suas 

unhas e deporás de sobre ela suas vestes de cativa e permanecerá em tua casa e chorará seu 

pai e sua mãe, um mês. Depois irás a ela e serás seu marido e ela será por mulher, mas não 

tocará tuas coisas puras até sete anos e o sacrifício de comunhão não comerá até passarem 

sete anos, depois comerá.” (LXIII, 10-15). A parte desta lei independente de Dt é bastante 

                                                        
133 Principalmente com relação ao papel designado a Eleazar nas guerras de conquista junto a Josué (Nm 27, 21). 
Cf. Dt 18, 10-11; 1Cr 10, 13; Is 30, 2 ; Ez 21, 26; Jz 1, 1; 18, 5; 20, 18. 23-27; 1Sm 10, 22; 14, 37; 22, 110-15; 
23, 2-4; 28, 6; 30, 8; 2Sm 2, 1; 5, 9-23; 1Cr 14, 10. V. ELLEDGE, 2004, p. 189, N. 44 e 45. 
134 Esta pode ser uma evidência de que Qumran rejeitava o divórcio (cf. CD IV, 20-21, mas XIII, 17, que, porém, 
encontra-se bastante fragmentado). A polêmica entre os especialistas é acirrada. Brewer e Holmén têm 
argumentos de peso no sentido de que CD e o RT legislaram pressupondo a possibilidade do divórcio como algo 
que fazia parte da vida comum (p. ex., no RT, a perícope de votos e juramentos, que, como na BH, cita 
abertamente o voto da divorciada; 11QT LIV, 4-5). Os textos, exceto aquele relativo ao rei, seriam voltados 
unicamente contra a poligamia (v. HOLMÉN, RQ 71, 1998, pp. 397-407; BREWER RQ, 72, 1998, pp. 564-79). 
Talvez possamos dizer, no mínimo, que ambos tinham uma visão negativa do divórcio, devido ao desejo por 
uma sociedade ideal. Schiffman sugere que CD, assim como a Casa de Shammai e os caraítas, admitiam o 
divórcio somente em casos de adultério (SCHIFFMAN, 1992, In: DIMANT et al, p. 217).  
135 Callaway salienta que os dois documentos podem ter simplesmente chegado à mesma exegese através da 
interpretação de uma única base escriturística: Dt 17, 17 (CALLAWAY, 1998, RQ 49-52, p. 245). Vale lembrar 
que CD tem toda uma argumentação particular para justificar sua posição, que não aparece no RT (cf. acima).  
136 Cf. as diferenças com relação ao TM em nosso anexo. 
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preocupada com questões cultuais - traindo sua reelaboração sacerdotal -, estipulando o 

momento em que a mulher poderia participar com o marido de seus sacrifícios de comunhão 

ou quando poderia alimentar-se de sua comida pura. Enfim, assim como a lei permite essa 

união pelo próprio processo de absorção da cativa à cultura e religião israelitas conforme 

estipulado, também demanda um período de lenta purificação, para alcançar os níveis de 

pureza exigidos para uma participação plena137. Entretanto, sabemos que ao rei é negada essa 

exceção no caso de relacionamento com estrangeiras, pois ele deve casar-se com uma mulher 

da própria família (ou clã?; LVII, 15-17). Essa lei, por sua vez, parece remeter-nos à posição 

dos sacerdotes que escreveram o MMT, de que sacerdotes deviam casar dentro de suas 

famílias (v. nosso debate acima na N. 93). Enfim, é inegável a proeminência e a influência 

dos sacerdotes, não apenas direta, como parte de instituições como o conselho real, o tribunal, 

ou ainda tomando decisões cruciais sobre assuntos de guerra, como também indireta, ao 

promulgar leis concernentes ao direito familiar.   

 

6.3) O Templo Humano e o Templo Divino 

  

Wise parece estar certo ao argumentar que o trecho de XXIX, 2-10, que conclui a seção 

das festas, é uma interpolação (WISE, 1990, p. 133)138. Um dos trechos mais controversos 

aparece aqui, entre o final da enumeração dos sacrifícios para os dias de peregrinação de todo 

o Israel para o santuário e o reinício da descrição do plano do Templo: “Na casa onde farei 

[habitar...] meu nome sobre ela [...] ‘Olot, cada coisa em seu dia de acordo com a torá dessa 

lei perpetuamente da parte dos filhos de Israel, além das suas ofertas voluntárias por tudo 

aquilo que ofertarão e por todos os seus votos e de todos os seus presentes que trarão a mim, 

para a s[ua] aceitação. Eu os aceitarei e serão meu povo e eu serei para eles eternamente e 

habitarei com eles para todo sempre. Eu santificarei meu Templo com minha glória, (templo) 

no qual habitará sobre ele a minha glória até o dia da criação em que criarei Eu mesmo o 

meu Templo e o estabelecerei para mim todos os dias como aliança que firmei com Jacó em 

Betel.” (XXIX, 8-10). A associação à aliança com Jacó criou muita polêmica. Segundo 

                                                        
137 Não apenas a terminologia empregada, mas também o próprio processo de purificação da mulher cativa, 
lembram automaticamente o processo a que também os candidatos para ingresso na Comunidade eram 
submetidos. Também eles deviam alcançar um grau mínimo de pureza para serem admitidos. Eles também 
passavam por duas fases, que liberavam acessos a determinados bens e direitos conforme atingiam certo tempo 
dentro da Comunidade. Claro, essa é apenas a base, sendo muito mais complexo o ingresso na Comunidade, que 
demandava estudo, obediência, provas de evolução dentro dos parâmetros da seita etc.  
138 Nas palavras do autor: “Among scholars working on the literary criticism of the TS, there is consensus that 

29: 2-10 and 51, 5b-10 are redactional ‘seams’ composed by the redactor as a bridge between major sources.” 
(Op. Cit.). 
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Brooke, existiria uma corrente judaica favorável à reconstrução do Templo de Betel 

(BROOKE, 1989, pp. 187-92139). Schiffman cita Bereshit Rabbati como um exemplo tirado 

da literatura rabínica que demonstraria a tradição judaica de que Deus teria mostrado a Jacó, 

em visão, os templos terrestre e celeste quando de seu sonho da escada que ligava o céu e a 

terra em Gn140. Daí sua dedução de que o Templo “feito pelas mãos de Deus” é o Templo 

celeste visto por Jacó (SCHIFFMAN, 1994, JQR, p. 118). No entanto, talvez Maier esteja 

correto ao afirmar que a menção a Jacó e a Betel restringe-se simplesmente à vontade de pré-

datar a promessa do Templo a um momento anterior à aliança do Sinai (MAIER, 1985, p. 86). 

Økland, por sua vez, levanta a questão de que, no projeto do Templo no RT, os sacerdotes 

tinham total controle sobre o espaço do culto, enquanto os participantes leigos não possuíam o 

acesso necessário para certificar-se de que tudo estivesse correndo adequadamente e, 

possivelmente desafiá-los141. Ao mesmo tempo, ele faz uma interpretação aparentemente 

bastante forçada de nossa provável interpolação de XXIX, 5-9 e que vai em direção contrária 

à sua primeira afirmação. O autor sustenta que os votos seriam oferecidos a Deus diretamente, 

sem a mediação do Templo, o que é pouco plausível dentro do contexto do RT e de todo o 

pensamento sacerdotal, mesmo em Ezequiel 20, 40-41. O autor entende que: “The power-

knowledge-space of the priests between God and people, the inner court, is gone, and God 

shall dwell with the people forever.” (ØKLAND, 2003, p. 163). Ao contrário, entendemos a 

partir do RT que a promessa divina de habitar no meio do povo segue perfeitamente a 

terminologia e ideologia de P e H, simplesmente proclamando a habitação de Deus no Templo 

que está no meio do povo e é sinal concreto de Sua presença. Ali no Templo, Deus terá sua 

relação recíproca com Seu povo, através de ofertas, votos e presentes para lá levados e que, 

por sua vez, serão aceitos pela divindade. Dando continuidade à sua interpretação do texto, 

Økland entende que, do momento em que o Templo projetado no RT não existia realmente, a 

afirmação de que a glória divina estaria morando ali só poderia significar que esse Templo 

                                                        
139 V. também VANDERKAM, 1994, JQR, pp. 133-5, que argumenta que, diferentemente de Jubileus 32, 22, 
que traz uma proibição expressa pelo anjo para que Jacó não construísse o Templo em Betel, não haveria 
qualquer tom polêmico contra Betel no RT. Ao mesmo tempo, não há qualquer indício para a localização da 
construção do Templo em Jerusalém. Também em Dt não há, sendo que são poucos os especialistas que 
polemizam contra a identificação de Jerusalém neste livro (uma exceção é Kratz, v. acima, N. 13.).  
140 Vale lembrar aqui a teoria de Tigchelaar de que o visionário do NJ seria o patriarca (v. acima, N. 26). 
141 O autor explana: “TS is in fact a writing and not a tangible building, it speaks ‘representational discourse’ in 

a language of stone, walls and gates. Such spatial discourse is never neutral, but is linked to power either 

through an attempt to control or contest the representation of a material space, to change the material space or 

its representation, or to construct new ‘spaces’ of representation’, imaginary spaces that may one day 

monumentalize, but need not.” (ØKLAND, 2003, p. 154). Em seguida o autor escreve: “Whether standing, 

fallen, or malfunctioning, it can be re-placed discursively and ritually outside of Jerusalem, which does not at all 

imply that the Jerusalem Temple is thereby made superfluous!” (Op. Cit., p. 156). 
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seria o próprio povo142. Porém, seguindo esta lógica, a interpolação faria do restante do 

documento um texto inútil, desconstruindo sua descrição de um templo real, enquanto faz da 

Comunidade o templo que Deus mesmo estabeleceria. Como sua argumentação já está 

apoiada por uma base insustentável, essa sua conclusão carece de sentido, pois o Templo 

descrito, onde Deus habitará entre Seu povo, é o mesmo onde aceitará suas ofertas. Contrário 

ao exposto é colocado por Lyons, na mesma publicação de 2003, dizendo que “The 

importance of the Temple is demonstrated by the lengthy exposition devoted to its building 

and operation (3.1-47.18).” (LYONS, 2003, p. 133). Seguindo a lógica de Wacholder de que 

é possível inferir-se que as leis proclamadas como perpétuas no RT deveriam continuar 

válidas quando do estabelecimento do Templo divino, o autor constata que: “There is 

certainly no indication that the practices associated with the old Temple will change with the 

arrival of the new one.” (Op. Cit., N. 28.)143.   

Outro tema que se impõe é concernente ao número de santuários ao qual o documento se 

refere. Um deles certamente deve ser construído por Israel como é ordenado pelo próprio 

Deus em XXX, 4. Logo antes, na l. 1, aparentemente a divindade promete santificar esta obra 

humana. O mesmo é dito em nosso trecho citado logo acima, quando YHWH anuncia que 

santificará esse templo com Sua glória e lá habitará “até” um determinado momento. 

Contudo, Wacholder, aponta para a discrepância com relação à sentença pronunciada logo 

antes: “Eu os aceitarei e serão meu povo e eu serei para eles eternamente e habitarei com 

eles para todo sempre.” (Op. Cit., 7-8)144. Como Deus prometia habitar para sempre nesse 

templo por Ele mesmo desejado e, ao mesmo tempo, fixava o momento em que este não seria 

mais Sua morada, estabelecendo outro? Porém, a ênfase deve ser colocada sobre o aspecto da 

promessa de habitar eternamente, seja no Templo que será construído pelo homem, seja, 

posteriormente, no Templo “divino”.    

Entretanto, o RT não é o único documento qumrânico que deixa dúvidas com relação ao 

número de templos a existir no futuro. O Florilegium, da mesma forma, tem seu sentido 

                                                        
142 Swarup toma posição semelhante, cf. SWARUP, 2006, p. 160. Ele diz: “As far as the DSS community was 

concerned, the Temple Scroll was of ideological value enabling themselves to be seen as the proleptic sanctuary 

awaiting the eschatological sanctuary.”. Assim, aparentemente, segundo Swarup, não haveria necessidade para 
a construção de um novo Templo, mas apenas a espera pelo Templo divino que YHWH providenciaria (cf. Op. 
Cit., p. 162)   
143 V. WACHOLDER, 1983, pp. 22-30. No entanto, Wacholder defende que existe apenas um Templo: o 
Templo da nova criação é o mesmo Templo descrito no documento.  
144 Wacholder tenta resolver o caso lingüisticamente argumentando que o termo “עד” não deveria ser traduzido 
por “até”, mas antes por “durante”, “enquanto”. Ele percebe o mesmo problema em Jub 1, 29, que promete 
novos céus e nova terra “até” a construção do Templo, o que seria um non-sense. Mas antes, os novos céus e 
terra viriam “quando” o Templo fosse construído. O autor defende que todo o RT é, portanto, a Torá 
escatológica que substituiria a Torá existente, que fora destinada ao período pré-escatológico (WACHOLDER, 
1983, pp. 23-4).  
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disputado e, se aceitamos a teoria da espiritualização do Templo, pode tornar-se a prova, 

única e cabal, de que a Comunidade definia-se como “מקדש”, “santuário”, o termo mais 

comumente utilizado nos MMM para o Templo de Jerusalém145. A situação complica-se 

quando, aparentemente, o documento passaria a tratar não apenas de dois, mas até mesmo de 

três santuários. Em uma denominação semelhante ao que conhecemos dos Pesharim, temos a 

primeira referência ao “santuário de YHWH”: “‘[Não irá ma]is o inimigo [surpreender]
146

 e 

o filho da iniqüidade [não torna]rá a [afligi]-lo como antes, do dia em que [apontei juízes] 

sobre meu povo de Israel.”
147

. Isso (se refere) à casa que Ele estabelecerá para [si] nos 

últimos dias, como está escrito no livro de [Moisés: o santuário de] YHWH, tuas mãos o 

estabelecerão.” (4QFlor Frags. 1 Col. I, 21, 2, 1-3). O segundo “santuário” é o de “Israel”: 

“Perpetuamente se mostrará sobre ele e estrangeiros não mais o farão desolado como 

fizeram desolado antes o santuá[rio de I]srael, devido a suas transgressões.” (Op. Cit., 5-6). 

E, em seguida: “mas antes, ordenará construir para si um santuário de homem/Adam, para 

ali oferecer-lhe incenso, diante Dele, ações de graças.” (Op. Cit., 6-7). O segundo santuário 

mencionado, o “santuário de Israel”, parece não deixar espaço para dúvidas, podendo quase 

automaticamente ser identificado com o primeiro Templo, destruído pelos babilônios148. O 

“santuário de YHWH” e o “santuário de homem/Adão”, no entanto, seriam dois santuários ou 

seriam um e mesmo santuário? As principais teorias variam especialmente com relação ao 

“santuário de homem”, entre aqueles que, por um lado, defendem que esse é um santuário 

físico (ou construído por homens ou, por Deus, para os homens)149 e aqueles que, por outro 

lado, consideram que esse templo se configura na própria Comunidade de Qumran (santuário 

constituído por Deus para os homens ou concebido pelos homens para um novo culto a 

                                                        
145 Em minha opinião, seguindo Licht, “בית”, “casa” em 1QS, é símbolo de união comunal e de um local puro e 
seguro onde se faz a vontade de Deus, e não uma analogia ao Templo. 
146 Sl 89, 23. 
147 2Sm 7, 10. 
148 Existe a possibilidade de o texto referir-se aos I e II Templos como “Templo de Israel”, ambos maculados por 
estrangeiros. Qumran certamente esperava que a sorte do segundo fosse igual à do primeiro e, polemicamente, 
criticava a presença de estrangeiros no Templo e a aceitação de ofertas sacrificais, por parte de seus sacerdotes, 
trazidas por estes (é o que parece no MMT, ou seja, 4Q394 Frags. 3-7 Col. I, 11-12; ELMAN, 1999, DSD VI, 
pp. 148ss, traz uma leitura alternativa da passagem do MMT, mas pouco convincente). Assim, a culpa também é 
do sacerdócio do Templo por permitirem tal “transgressão” ritual. Em 4QFlor, a culpa pela perda do Templo 
parece ser colocada completamente sobre os estrangeiros. Sua ação é “חטא”, que pode significar que pecaram ao 
invadir a terra e destruir o Templo ou que transgrediram ritualmente ao invadir a terra santa e adentrar e destruir 
o Templo (v. o sentido ritual da raiz no Cap. 1, pp. 85s). A culpa dos estrangeiros parece ser confirmada pelo que 
é dito antes, ao mencionarem o “santuário de YHWH”, onde não “entrarão estrangeiros”, nem mesmo os gerim 
(prosélitos ou residentes da terra, como na BH?).  
149 Seguindo dados fornecidos por Wise. Entre os que defendem que seria um santuário físico construído pelos 
homens estão Duppont-Sommer e D. Schwartz e, entre os que defendem que é construção divina para os 
homens, temos Flusser e Yadin (cf. Wise, 1991, RQ 57-58, p. 109.). 
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Deus)150. Todos, não obstante, estão de acordo que o “santuário de YHWH” é aquele do 

futuro, que a própria divindade propiciará ao homem no tempo escatológico. E, nesta lógica, o 

“Templo do Homem/Adão” ou “humano” poderia ser identificado com o Templo a ser 

construído por Israel no futuro151. Aparentemente, teríamos dois momentos “escatológicos”: 

um após a “reconquista” da terra, quando o Templo desejado por Deus desde a outorga da lei 

a Moisés seria finalmente construído (portanto, uma crítica implícita aos I e II Templos)152. E, 

em um segundo momento, uma nova criação traria o Templo definitivo, o Templo de YHWH, 

estabelecido pelo próprio Deus153.  

Wise, por sua vez, defende que os templos em 4QFlor são um e mesmo Templo, o 

Templo cujo minucioso plano encontramos no RT. Ele mantém que a Comunidade que 

produziu CD e Florilegium é a mesma que escreveu o RT (segue Davies nesse ponto) e, 

portanto, expressões temporais utilizadas em CD seriam válidas para distinguir os ciclos a 

serem experimentados pela Comunidade em sua história. I.e., a Comunidade passava 

contemporaneamente pelo “קץ הרשע”, o período da iniqüidade, mas chegariam em breve aos 

últimos dias “אחרית הימים” e, no futuro, ao “dia da criação”. Os I e II Templos pertenceriam a 

esse primeiro momento, em que o mal prevalecera, mas Deus interviria e ordenaria a 

construção de um novo Templo. Wise, então, dando continuidade à sua tese, iguala o 

“Templo de YHWH” ao “Templo do Homem/Adão” ao perceber que “ויאומר”, que traduzimos 

aqui por “mas antes, ordenará”154, seria, na verdade, explicativo e não abriria um novo tópico, 

como muitos acreditam155. Para ele, “Templo de Adão” explicaria a expressão “Templo de 

YHWH” (WISE, 1991, RQ 57-8, p. 121)156. Na verdade, o texto teria feito um “parênteses” a 

fim de comentar rapidamente sobre o templo que fora maculado, para então retornar ao tema 

                                                        
150 Entre os que acreditam que o santuário é a própria comunidade, mas constituído pelo próprio Deus, temos 
Brooke e Vermès, enquanto Gärtner e Knibb concluem que é um santuário concebido pelo homem, entre os 
homens.  
151 De acordo com a teoria de Wacholder, a diferença é que esse Templo, que se identificaria com aquele descrito 
no RT, seria o mesmo Templo a ser criado por Deus no futuro. Wise mantém a distinção entre os dois, pois o 
período escatológico dividir-se-ia em duas fases. Acreditamos que o RT tornou-se “escatológico” e “bifásico”, 
quando foi inserido o trecho relacionado ao segundo Templo, o divino. Qumran transformaria assim, a partir de 
sua visão apocalíptica, uma utopia em um complexo documento de fé escatológica. 
152 Idéia, então, semelhante à de Ezequiel, para quem o culto legítimo nunca se tinha estabelecido completamente 
(cf. no estudo de Wacholder, sobre a influência de Ezequiel nos MMM, v. WACHOLDER, 1992, p. 187). É com 
sua “Torá do Templo” que o culto, para Ezequiel, por fim, realizar-se-ia própria e satisfatoriamente (cf. Cap. 2, 
pp. 144ss).  
153 A teoria clássica dos dois santuários no RT, um a ser construído e um escatológico, é de Yadin. Ela lembra a 
teoria milenarista cristã, que defende que, antes de acontecer o julgamento final e a Jerusalém celeste passar a ser 
habitada pela humanidade redimida, Cristo reinará por mil anos no mundo. O Judaísmo rabínico também parece 
entender algo semelhante quando declara que Deus comprometeu-se a entrar na Jerusalém celeste antes de entrar 
na terrestre (B. Ta’anit 51, v. nossa introdução, p. 1). 
154 Wise traduz por “To that end, he ordered that they built...” (WISE, 1991, RQ 57-8, p. 122). 
155 A explicação teria começado na l. 3. 
156 Cf. toda a argumentação adiante.  
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do templo do futuro. Segundo Wise, através de métodos interpretativos, o autor de 4QFlor 

entende que o Templo não é “humano”, mas de Adão, ou seja, um templo paradisíaco. A 

herança de Adão, tão esperada pela Comunidade, seria nada mais nada menos que o próprio 

Templo (v. 4QpPs). As promessas de descendência e vida longa, que vimos em outros textos 

de Qumran, configurariam o reverso da maldição a Adão (Op. Cit., pp. 125ss). O trecho 

“construir para si um santuário de homem/Adam, para ali oferecer-lhe incenso
157

, diante 

Dele, ações de graças.”, portanto, não se trataria de uma metáfora, mas de uma previsão, ou 

uma promessa, do que aconteceria “literalmente”, no futuro próximo. O autor, então, 

sumariza: “This binomial temple is the temple which Israel is to build in the first stage of the 

eschaton, the End of Days. It is the very temple which the TS order built. According to TS 

XXIX, 8-10, it is distinct from yet another temple, that of the latter portion of the eschaton. 

That period begins with the Day of Creation, and features a temple which God himself will 

create.” (Op. Cit., p. 131). 

Wise percebe, também, que a diferença maior entre os templos de outrora e o templo do 

futuro é o fato de que estrangeiros não mais pisariam em seu chão sagrado: “Isso (se refere) à 

casa onde ali não entrará [... para todo]
158

 o sempre o amonita, o moabita e o bastardo e o 

estrangeiro e o prosélito – (ou estrangeiro habitante) - para todo o sempre porque seus santos 

estarão ali.” (ll. 3-4, logo após a menção ao Templo de YHWH”). Nessa lista, é perceptível a 

presença do “ger”, o estrangeiro habitante ou, ainda, prosélito. Wise, então, compara a 

posição do Florilegium com a do RT, concluindo que a atitude de cada um deles com relação 

ao tema seria basicamente a mesma. P. ex., o RT omite passagens do Dt que tratam do ger, 

como 14, 28-9; 15, 8-18; 23, 25-26; 24, 14-5.17-23; 26, 1-15. Isso significaria que não seria 

necessária uma legislação especifica para esses estrangeiros, uma vez que eles não fariam 

parte do Israel escatológico (Op. Cit., p. 116). Porém, em XXXIX, 4, o RT parece estabelecer 

que a quarta geração de gerim teria direito à participação no culto159, tendo acesso ao átrio 

intermediário junto com os israelitas adultos em estado de pureza. O texto, infelizmente 

bastante fragmentado, diz: “e as suas portas [...] revestidas de ouro [...] esse átrio [...] a 

assembléia da congregação [...] quarta geração, da idade de vinte [...] prostrarem-se diante 

de mim, toda a con[gr]egação dos filhos de Israel [...] não entrará nele mulher e criança até 

o dia em que cumprir a lei [...] por sua vida meio shekel; é uma lei, como um memorial em 

                                                        
157 Wise acredita que o verbo “להקטיר” aqui significa “oferecer sacrifício fazendo fumaça como incenso” e não 
estaria restrito a oferecimento de incenso (Op. Cit., p. 132). Realmente, é o verbo utilizado na Torá e no RT para 
ordenar a queima dos sacrifícios sobre o altar.  
158 Outra opção: “[even to the tenth generation and for]rever” (v. em SWARUP, 2006, p. 114).  
159 Yadin faz referência à única passagem bíblica em que “quarta geração” ocorre, ou seja, Gn 15, 16 (YADIN, 
Vol. I, p. 247) e interpreta Dt 23, 9 (v. BERTHELOT, 1999, RQ 74, p. 184). 
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suas habitações; com o shekel a vinte gera.” (XXXIX, 3-9). Como vimos acima, mulheres, 

além de crianças e jovens com menos de 20 não tinham acesso ao átrio intermediário. 

Segundo XL, 5-6, mulheres e estrangeiros nascidos na terra santa até a terceira geração teriam 

acesso ao átrio externo. No Segundo Templo, o átrio chamado “dos gentios” corresponderia a 

essa área, mas, como o próprio nome revela, não restringia a entrada de estrangeiros (não 

residentes), o que certamente nosso documento proíbe. E isso não só com relação ao Templo, 

mas também à cidade santa. O autor do RT parece combinar com Ezequiel que comanda o 

tratamento de cidadão para o estrangeiro nascido em Israel (H é muito semelhante em seu 

tratamento com o ger
160), mas que, ao mesmo tempo, bania definitivamente o estrangeiro de 

adentrar o Templo. A diferença do RT fica na exigência de que, a fim de participarem do 

culto no mesmo patamar que os israelitas, tendo acesso ao átrio intermediário, deviam esperar 

três gerações161.  

No entanto, é válido perguntar com Berthelot quem é esse ger, o prosélito ou o estrangeiro 

residente? O autor, na verdade, percebe uma transformação no sentido básico da palavra. 

Berthelot constata que o ger, em H, passa a fazer parte do “povo de Israel”, mas não é 

considerado da assembléia dos “homens de Israel”. Mais adiante, defende que documentos 

entre os MMM, como é o caso de 4QOrdenanças (4Q159), carregam o mesmo sentido que as 

Escrituras. Em CD, também teríamos o mesmo significado que em H, permanecendo o ger em 

uma categoria social de status inferior, que precisa de ajuda econômica e é admitido nas 

reuniões como quarta e última categoria social, após sacerdotes, levitas e israelitas (CD XIV, 

3-6). A condição econômica inferior aponta não para um prosélito, mas para o residente em 

regiões em que os acampamentos de CD estavam situados. Contudo, o fato de o ger ser 

denominado “irmão”, junto com o pobre e o necessitado, demonstraria a sua pertença à 

Comunidade. Porém, a diferença entre um nascido israelita e o ger não deixaria de existir162 

(BERTHELOT, 1999, RQ 74, pp. 171-193). Ele conclui que ou a Comunidade que escreveu 

CD não poderia ser a mesma que produziu o Florilegium, que iguala o ger não apenas ao 

estrangeiro, mas também ao manzer, que seria uma categoria “mista” nem israelita e nem 

completamente “não-israelita”, ou não pertenciam ao mesmo período da história comunal. A 

interdição radical da “mistura” da semente santa de Israel com o estrangeiro vigia desde 
                                                        
160 V. Cap. 1, pp. 22-3, N. 21 e p. 88, N. 256. 
161 Na verdade Ezequiel exige cidadania aos gerim em relação às terras e ao direito civil, mas nada é explicitado 
quanto a esse “cidadão” como membro religioso dentro da sociedade (cf. o tema no Cap. 2, p. 154, N. 147). Mas 
como em H, certamente essa cidadania (apesar de H não conferir cidadania ao ger) requeria responsabilidades 
cultuais, obrigações de pureza a fim de não contaminarem a terra.  
162 Bertholet explica: “Ainsi, l’amour fraternel intracommunautaire adressé également à tous les membres sur la 

base d’une élection commune, et le respect d’une hierarchie fondée sur les origines de chacun, n’étaient 

nullement incompatibles dans la communauté de CD. » (BARTHELOT, 1999, RQ 74, p. 193).  
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Esdras/Neemias (Esd 9-10 e Nee 13, 23ss). O ger, poderíamos dizer, estaria nessa situação 

indefinida, sendo um estrangeiro que habita a terra santa. Nesse sentido, o ger é considerado 

semente profana tanto quanto o estrangeiro ou o manzer e, por conseguinte, seria impedido de 

entrar no local santo163 (Op. Cit., 200-07). A Comunidade que produziu 1QS aparentemente 

também não acolhia estrangeiros residentes, ou prosélitos, talvez devido ao alto grau de 

pureza requerido aos que ali viviam. Ao mesmo tempo, textos mais “escatológicos” – 1QSa, 

1QSb e 1QM - de Qumran omitem o ger completamente (Op. Cit., pp. 194-5) e, somando-se à 

informação de 4QFlor, teríamos um cenário em que apenas israelitas formariam a sociedade 

do futuro. A ausência de menção a gerim junto do exército israelita na guerra final contra as 

nações estrangeiras e a aniquilação total dos estrangeiros apontam para um mundo 

escatológico sem lugar para o elemento não-israelita em 1QM164. No entanto, segundo 

Berthelot, esse ideal continua não se encaixando com a sociedade conforme a encontramos 

estabelecida em CD. Bertholet encontra a solução para a questão também no contexto 

histórico que estaria por trás da produção dos vários documentos. Ele recorda as conversões 

forçadas, ou não, que ocorreram a partir do reino de João Hircano (idumeus), Aristóbulo I 

(itureus) e Janeu, gerando desconfiança sobre a autenticidade dessas conversões e lançando 

esses conversos mais radicalmente naquela fronteira da indefinição sobre o que é e o que não 

é israelita. Nessa época, a idéia da possibilidade da conversão seria introduzida no Judaísmo e 

o termo ger passa por uma re-definição. O autor lembra que, diferentemente da literatura 

rabínica, não há descrição de procedimentos de conversão nos MMM. Vimos com D. 

Schwartz que mesmo o conceito “Judaísmo” nasce com a influência helenista, e que isso 

também vale em relação ao conceito de conversão e adesão a uma forma ou estilo de vida ou 

crença (v. Cap. 3 N. 21). Desta forma, para Berthelot, 4QFlor, que é de modo geral datado 

entre 72-63 a.C., seria o primeiro documento em Qumran a associar os gerim a estrangeiros 

                                                        
163 A questão colocada por Baumgarten como uma evidência de que “santuário de Homem/Adão” é a 
Comunidade e não um templo físico não tem razão de ser a partir da radical visão da separação do profano e do 
santo e da classificação do que deve ser colocado de um lado ou do outro. A questão do autor é colocada nesses 
termos: “If this were the case (que o documento se refere ao Templo) on what grounds would proselytes who, 

unlike netînîm, had no cultic role in the Temple be excluded from entering as worshippers?” (BAUMGARTEN, 
J., 1977, p. 82). O primeiro ponto a definir-se seria o significado do termo ger, que aqui provavelmente é 
preenchido com o sentido dado posteriormente no Judaísmo rabínico. Outro ponto seria em que base ele acredita 
que a seita negaria ingresso a esses “worshippers” na Comunidade e permitiria no Templo?  
164 Cf. o artigo de Batsch, que, com toda a razão, rejeita a teoria de que os essênios seriam “pacifistas”. O 
simples fato de terem participado da revolta contra Roma, como o próprio Josefo nos informa, já depõe contra 
essa suposta característica (BATSCH, 2004, RQ 83, pp. 457-68). A Regra da Guerra, entre outros textos, como 
o próprio RT, são evidências internas disso (cf. também SCHWARTZ, D., 1992, Studies, pp. 35-7 e N. 19; 
segundo o autor, Josefo transformou os essênios, de rebeldes, em mártires). Diante do que colocamos e do que o 
próprio Schwartz escreve sobre a participação essênia na revolta e a teoria de que Josefo pretendia camuflar esta 
faceta essênia perante seus leitores romanos, rejeitamos sua afirmação alhures de que os essênios já haviam “se 
acostumado” à sua situação de comunidade isolada no deserto (contra SCHWARTZ, Op. Cit., pp. 19ss).  
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(convertidos) e não a estrangeiros residentes cujas vidas naturalmente associavam-se a Israel, 

porquanto não burlassem a fronteira, mantendo-se gerim entre os israelitas de nascença, como 

em CD. Como convertidos, os novos “gerim” são expulsos do futuro de Israel (Op. Cit., pp. 

211-16).  

Com relação ao RT, todavia, nossa posição diverge da de Berthelot, que defende que os 

trechos que mencionam o ger são interpolações em um documento que, originalmente, o 

extirparia de sua visão ideal da sociedade israelita. A primeira questão a se levantar é por qual 

motivo o ger seria inserido por um grupo que se tornava cada vez mais fechado à integração 

do estrangeiro? Também devemos notar que a regra estabelecida pelo RT para o recebimento 

integral de gerim como “membros plenos”, ou, mais especificamente naquele contexto, como 

“homens plenamente participantes do culto”, não pode funcionar em uma comunidade de 

voluntários. A espera pela quarta geração não se adequa a um sistema baseado na decisão 

pessoal e voluntária de adesão. Em CD, de qualquer modo, o ger provavelmente não era 

contado como um membro pleno, mas o mais lógico é inferir que sua participação nas 

reuniões era voluntária. E dentro dessa perspectiva, obviamente não há restrições relacionadas 

ao número de gerações em que a família do ger havia se estabelecido em Israel. Por 

conseguinte, é difícil imaginar que essa lei tenha provindo do sistema comunal, mas lhe seja, 

com maior probabilidade, anterior. Podemos conjecturar que o ger não é uma preocupação 

para o autor do RT, que, talvez como Ezequiel, o considere um cidadão. No caso, p. ex., de 

XLVIII, é prescrito que carcaças deviam ser vendidas a estrangeiros. O ger de Dt 14, 21, a 

quem a carcaça podia ser também doada, além da alternativa da venda ao estrangeiro, é 

omitido. Como cidadão e responsável pela pureza da terra de Israel, alinhado a H, certamente 

não poderia contaminar-se. Essa é a opinião de Brin, que recorda que Lv 17, 15 equipara 

cidadãos (em H, apenas israelitas) e gerim, impondo a ambos as leis dietéticas (BRIN, 1987, 

RQ 48, p. 524). Assim, podemos concluir que a restrição para o ger no RT limita-se ao acesso 

direto com o santo, que, como com relação à noiva estrangeira cativa, demanda certo tempo 

para que tenham direitos plenos nas coisas do Templo. Enquanto a mulher cativa do israelita, 

porém, é purificada e gradualmente absorvida, a ponto de poder procriar filhos israelitas 

legítimos, o mesmo não deve ser inferido com relação ao ger, que, como em CD, 

provavelmente permanece um estrangeiro residente com direitos de cidadão. Isso, no entanto, 

não significa que, para o documento, a “noiva cativa” um dia torne-se uma judia convertida 

ou que os procedimentos requeridos sejam um processo de conversão. Tanto isso é real que o 

casamento consuma-se muito antes do processo ser completado. Purificada, ela passa a ter 
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direito ao sacrifício de comunhão como parte da casa de seu marido, assim como os escravos 

dos sacerdotes tinham direito à parte que era destinada à família a qual pertenciam165.       

 O Templo descrito no Rolo, a despeito de ser o Templo ideal e foco principal da 

sociedade desejada e governada por Deus através do rei instruído pelos sacerdotes, não é um 

Templo escatológico. A sociedade e seu rei guiados por leis divinas e, portanto, perfeitas, 

ainda eram suscetíveis ao pecado e ao castigo, à destruição e à perda do trono, 

respectivamente. A sociedade israelita do Rolo, em desacordo com os documentos 

tipicamente qumrânicos que prevêem a aniquilação das nações estrangeiras, tem vizinhos 

estrangeiros que podem atacá-los e que podem ser atacados no intuito de serem tributados 

(LXII, 5-12)166. O rei descrito pelo RT também não é um messias167. Ele devia ser vigiado 

constantemente a fim de ser impedido de cometer qualquer dos pecados nos quais seus 

antecessores haviam caído e, por fim, levado à destruição do Templo e à perda da soberania 

do povo de YHWH. Enquanto os erros do povo deviam ser tratados pelo tribunal, pela pena 

de morte e, se passível de expiação, via culto, os erros do rei acarretam maldições nacionais. 

Ele, mais que o príncipe de Ezequiel, tinha seus poderes limitados. Além da guarda que devia 

segui-lo noite e dia, o rei devia obediência ao conselho real, formado em sua maioria por 

pessoal do culto. Também não há referência a um papel judicial importante do rei no 

documento. Juízes, levitas e sacerdotes cuidavam mais especificamente dos assuntos de 

justiça. Seu palácio não é mencionado e certamente não ficava próximo ao Templo e talvez 

sequer na cidade do santuário (cf. acima N. 60). Aparentemente não tinha quaisquer 

privilégios – tampouco deveres – dentro da dinâmica do culto, diferentemente do príncipe de 

Ezequiel. O documento, também em descompasso com Ezequiel, não estabelece as formas de 

renda do rei, a não ser sua parte do butim da guerra defensiva. As contribuições, taxas, 

anátemas e dízimos destinados a sacerdotes e levitas, por outro lado, são minuciosamente 

estipulados. O maior papel do rei parece ser mesmo militar, ao designar os comandantes das 

                                                        
165 Para outra opinião com relação à noiva cativa no RT, além da visão rabínica sobre o tema, v. LEHMANN, 
1989, pp. 267ss.  
166 A paz deve ser oferecida à cidade atacada e, sendo aceita, a cidade deve tornar-se tributária. Caso contrário, 
devia ser atacada e, então, tomar butim era permitido. 
167 Schiffman bem faz notar que, no RT, não há vestígios de messianismo, determinismo ou dualismo, 
característicos da doutrina sectária (SCHIFFMAN, JQR, 1994, p. 109). VanderKam ainda constata que não há 
messias sacerdote ou mesmo anjos, outros artigos de fé importantes em Qumran (VANDERKAM, JQR, Op. Cit., 
p. 135). Schiffman, ao fazer uma análise comparativa entre o RT e os MMM, percebe a ausência da terminologia 
específica empregada pela seita (SCHIFFMAN, 1980, p. 149). Em alguns pontos do documento, termos caros à 
Comunidade e que aparecem na passagem escriturística utilizada pelo autor/redator, ao menos no TM, são 
substituídas por outras. É o caso de LVIII, 14 em que “seus irmãos” substitui “toda a congregação”, comumente 
empregada nos MMM.   
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tropas e liderar o povo em batalha168. Elledge bem lembra que as forças militares não são 

também totalmente centralizadas no rei, ao limitar o número de sua guarda e atribuir às tropas 

tribais um papel mais decisivo nas batalhas (cf. ELLEDGE, 2004, p. 124). Espera-se, por sua 

vez, que defenda seu povo em caso de ataque e, possivelmente, expanda o território através de 

guerras ofensivas que deviam, em última instância, ser ratificadas pelo sumo sacerdote em sua 

consulta do Urim e Tummim. Este não é exatamente o retrato do Messias de Israel ou do 

príncipe da Comunidade em documentos como 1QSb ou 4QPesher Gênesis(a) Col. V, 1-6, 

onde encontramos um messianismo muito mais desenvolvido. O fato de este rei não ser 

denominado filho de Davi não é uma surpresa, uma vez que configuraria um anacronismo 

para o contexto de nosso texto; porém, admira a ausência dos atributos quase sobrenaturais 

que percebemos nos documentos citados. Charlesworth, entre outros, defende que o 

messianismo em Qumran desenvolveu-se gradualmente. Ele cita, p. ex., trecho de 4QS(e), 

paralelo a 1QS IX, 11 que omite a passagem messiânica “até a vinda do profeta e dos messias 

de Aarão e Israel”. Aceitando a premissa de Metso de que os manuscritos da Caverna IV são 

cópias de versões antigas, poder-se-ia inferir que, na origem, a Comunidade não se baseava 

em expectativas messiânicas. O autor ainda lembra, apoiando tal contexto, o fato de o grupo 

ter nascido a partir de um rompimento com o Templo por questões haláquicas, como vemos 

em MMT; que, diferentemente da revolta de Bar Kokhbah, a revolta macabaica não se 

apoiava em esperanças messiânicas; e que, documentos com um messianismo mais 

desenvolvido, como os Salmos de Salomão, aparecem somente no I séc. a.C.169. Levantando a 

possibilidade, bastante plausível, de que 1QSa (e provavelmente b também) seja posterior a 

QS, constata que o messianismo em Qumran não diminuiu durante o I séc. a.C. 

(CHARLESWORTH, 1998, pp. 123-30). O autor nota que a passagem dos dois messias em 

1QS faz referência às “primeiras leis nas quais os homens da Comunidade começaram a ser 

nelas instruídos” (l. 10), esclarecendo que a Comunidade já estava em funcionamento há 

algum tempo. Ele conclui: “Thus, the section of 1QS that is absent in 4QS MS E not only 

contains the messianism that developed at Qumran, but also the stress on not sacrificing in 

Jerusalem, which would have not been necessary for the original ‘men of the community’. 

Also, the reaffirmation of the unparalleled supremacy of the Sons of Aaron seems a later 

redaction; this rule would have been otiose for the original members of the יחד since all were 

                                                        
168 Em LXII, 5, da fonte deuteronômica do RT, são os juízes quem designam os comandantes. Schiffman 
comenta que, na BH, o juiz geralmente, antes de ser um árbitro de justiça, seria um líder militar (SCHIFFMAN, 
1988, RQ 49-52, p. 309).  
169 Ele ainda menciona o suposto ingresso em massa de fariseus no período de perseguição ocorrido durante o 
governo de Janeu (cf. SILVA, Clarisse, 2004, p. 350) como um fator adicional no desenvolvimento de novas 
idéias escatológico-messiânicas no pensamento da Comunidade (CHARLESWORTH, 1998, p. 127).  
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most likely descendants of Aaron or of Zadoc, an Aaronite.” (Op. Cit., p. 131). Seguindo essa 

lógica, acreditamos que é válido entender que o Rolo do Templo é anterior a tal 

desenvolvimento.  

Assim, o único elemento escatológico de todo o documento, a promessa do novo Templo 

a ser estabelecido no “dia da criação” parece ser a exceção ao quadro geral. Nas palavras de 

Burgmann temos: “In a scroll of more than eight metres in length this is quite remarkable. It 

is only in this short passage that we learn that God will come and build his temple with his 

own hands. This section seems strange and does not appear to match the contents of the 

remaining sixty-six columns of the scroll. Indeed, a closer look at 29. 7-10 in its context 

shows clearly that it is in between two major sections of material, the section on the feasts 

and the section on the building of the temple. At this point in the scroll it seems as if an 

interpolator has inserted a piece containing his own opinions, opinions which do not conform 

with the overall intention of the Temple Scroll and which have come under the influence of 

contemporary apocalyptic tendencies.” (BURGMANN, 1989, p. 258). Porém, nossa 

concordância com o autor vai até esse ponto, uma vez que este argumenta contra a autoria 

essênia não apenas do RT, mas desse trecho, pela premissa de que a Comunidade, como 

sendo um templo de homens, não necessitaria de outro. O que não é real pois, na Regra da 

Guerra, vemos o Templo estabelecido (seria o mesmo que temos no projeto no RT?) e 

funcionando. O seu funcionamento adequado provavelmente era considerado um pré-requisito 

fundamental para o sucesso da guerra escatológica170. O que nos importa mais aqui é o fato de 

que um Templo bastante real, coordenado pelos sacerdotes de Qumran, onde se oferecem 
                                                        
170 O texto da Regra que se refere ao Templo diz: “... os pais da congregação, cinqüenta e dois. E se ordenarão 

os sacerdotes após o sumo sacerdote (כוהן הראש) e seu assistente (lit.: seu segundo), os chefes, doze, para servir 

regularmente diante de Deus. E os chefes dos turnos, vinte e seis em seus serviços servirão (turnos sacerdotais) 
e, após eles, os chefes dos levitas para servir regularmente, vinte e seis, um por tribo. E os chefes dos turnos, 

cada um em seu posto, servirão e, os chefes de tribos e os pais da congregação, após eles, permanecerão 

posicionados continuamente nos portões do Templo. E os chefes de seus turnos, em seus encargos, 

permanecerão posicionados nas suas festas, em suas luas novas, nos sábados e em todos os dias do ano, dos 

cinqüenta anos para cima. Esses tomarão suas posições para as ‘olot e para os zevaḥim, a fim de preparar do 

incenso agradável para a aceitação de Deus, de modo a expiar em favor de toda a sua congregação e para se 

deliciar diante dele continuamente na mesa de glória. Todas essas coisas eles ordenarão no tempo determinado 

do ano da remissão.” (1QM II, 1-6). De um modo geral, os especialistas colocam muita ênfase no papel dos 
chefes militares leigos nessa passagem (v. SWANSON, 1995, p. 54). A expressão “servir regularmente diante de 
Deus” provavelmente estabelece 12 leigos representando Israel na participação, no lugar estabelecido para estes, 
dos sacrifícios regulares (Tamid) do Templo (cf. Lc 1, 10.21-2 e a participação leiga no momento da oferta do 
incenso). A Regra da Guerra estabelece, assim, sacerdotes e levitas e representantes do povo que estariam em 
suas posições no Templo, mesmo em tempo de guerra, a fim de manter os seus rituais regulares. Na frase: “E os 

chefes dos turnos, cada um em seu posto, servirão e, os chefes de tribos e os pais da congregação, após eles, 

permanecerão posicionados continuamente nos portões do Templo.”, vemos “cada um em seu posto”. Talvez os 
chefes e pais da congregação também fizessem a guarda dos portões externos do Templo, que têm de ser 
protegido mais fortemente por fora, com intuito de evitar qualquer acesso ilegítimo, principalmente dos inimigos 
impuros. Na menção às festas, ressalta-se que cada um permanece “em seus encargos”. Vale notar que o mesmo 
cargo de sacerdote assistente ou suplente mencionado na Regra aparece no Rolo em XXXI, 4. 
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sacrifícios e se observam as festas, fazia parte das expectativas concretas da Comunidade para 

seu futuro. Assim, não há como concordar com Burgmann que o RT teria sido escrito por 

levitas contra três grupos: os sacerdotes, os fariseus e os essênios. Já vimos em nosso presente 

capítulo e em nosso anexo que as leis propostas no RT realmente entravam em choque com 

muitas posições “farisaicas” (rabínicas). Com relação aos essênios, vimos que não há 

contradição entre o projeto de um Templo e de uma sociedade conforme Deus e as 

expectativas da Comunidade171. E quanto a ser um documento anti-sacerdotal, depois de tudo 

que estudamos, chega a soar, no mínimo, sem base.       

Mas realmente, os levitas são bastante considerados no documento em geral. O seu status 

também é mais elevado do que testemunhamos em P e muito mais do que temos em Ezequiel. 

Um dos privilégios que impressiona é que uma porção do sacrifício de comunhão, o ombro, é 

entregue aos levitas em XXI, 02-04. Seguindo a BH, apenas os sacerdotes recebem a terumah, 

a perna direita, as faces e o estômago dos sacrifícios de comunhão do povo172. Burgmann 

argumenta que o ombro seria a melhor parte, com mais carne, de toda a porção da perna, que 

seria a do sacerdote173. Mas também há de se levar em conta que essa porção provinda do 

sacrifício de comunhão é santa, e não santíssima, sendo a parte que os sacerdotes levavam 

para suas famílias e escravos. Swanson ainda argumenta que essa distribuição estaria restrita 

aos dias de festas das Primícias, conseqüentemente não sendo imposta sobre a divisão das 

porções dos sacrifícios de comunhão voluntários ofertados pelos israelitas (SWANSON, 1995 

p. 71). Já Milgrom procura a resposta nas Escrituras, encontrando em Dt 18, 1-3 uma possível 

chave para solucionar o problema. Ali diz que “os sacerdotes levitas, a tribo inteira de Levi” 

não terão parte na herança de Israel (o que é real para sacerdotes e levitas), mas viverão do 

que é oferecido a YHWH (cf. também Js 13, 14; MILGROM, In: YADIN, Vol. I, p. 169). 

Schiffman distingue dois pontos: o primeiro é que o ombro nunca é citado na BH como oferta 

de qualquer espécie, e que, portanto, devia ser parte do que era entregue para o proprietário do 

animal. Ele menciona que 11QT XX, 16 estipula que a perna dianteira seja dada aos 

sacerdotes “até o ombro”. Eles certamente faziam o corte e passavam o ombro aos levitas, 

uma vez que não era parte de sua porção (SCHIFFMAN, 1999, pp. 491-2).    

                                                        
171 O autor ainda lembra a festa do Óleo, argumentando que a Comunidade considerava o óleo um elemento 
impuro, o que, já vimos, não tem base. A festa do Vinho também entraria em choque com o “espírito” sóbrio e 
estrito da Comunidade. A festa anual não daria margens para entender que os sacerdotes do RT seriam beberrões 
desenfreados, no entanto. Ao contrário, vimos com Milgrom que estabelecê-la como lei, com suas prescrições 
estritas, ajudaria a controlar uma festividade que provavelmente já era comemorada popularmente (v. acima; 
BURGMANN, 1989, p. 261). 
172 A parte destinada aqui aos levitas não tem status de teruma. 
173 Cf. no Vol. I de Yadin, duas explicações diferentes para tentar resolver qual seria exatamente a parte do 
ombro e tentar explicar essa lei sui generis; com Milgrom, pp. 169-76e Yadin, pp. 157-9.  
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Já em XXII, 4, como em Ezequiel, os levitas são aqueles designados a perfazer o abate das 

vítimas sacrificais, como vimos acima. Provavelmente, seguindo a mesma mentalidade 

explicitada no profeta, são colocados a serviço da comunidade, mediadores entre sacerdotes e 

o povo (Cap. 2, p. 150)174. O uso da expressão “filhos de Levi” nessa linha (pouco usual, já 

que o termo mais comum é “levitas”), contrasta com “filhos de Aarão” na l. 5, que são 

certamente aqueles que manipulam o sangue e procedem o culto apropriado do sangue no 

altar. Na festa da madeira, vimos que os levitas, como qualquer outra tribo, deviam fazer sua 

própria oferta no primeiro dos seis dias de festas (XXIII, 03-04). Nesse dia também era 

sacrificada uma ‘Olah pelos levitas, que se torna modelo para as demais ‘Olot que se seguiam 

(XXIV, 10-11). Estariam essa oferta e sacrifícios sendo realizados em nome de toda a tribo de 

Levi, sacerdotes e não sacerdotes? Em Esdras, sacerdotes, levitas e leigos são discriminados 

para o sorteio que define aqueles que deverão doar a madeira para o altar. No RT, porém, não 

há discriminação, dando a entender que os sacerdotes não tinham responsabilidade sobre tal 

oferta. 

Na passagem mais polêmica, lemos: “E para os levitas, um décimo do grão e do mosto e 

do óleo fresco que dedicarem a mim primeiramente, e o ombro das ofertas de sacrifício e o 

tributo do butim e do despojo e da caça de pássaro, animal e peixes, um de cem e das 

pombinhas, e um décimo do mel, um de cinqüenta. E, para os sacerdotes, um de cem das 

pombinhas, porque a eles escolhi de todas as tribos a fim de permanecer diante de mim e 

servir e abençoar em meu nome, ele e todos os seus filhos, por todos os dias.” (LX, 6-11). 

Neste trecho, percebe-se que a porção do levita não está restrita às festas como defendeu 

Swanson. O dízimo devido ao levita segue Nm 18, 15, mas não há menção ao dízimo do 

dízimo devido ao sacerdote em Lv 27, 30 e Nm 18, 21. Contudo, a parte do sacerdote também 

é fixada175. O dízimo levita, segundo Nm, serve para recompensar sua disponibilidade para o 

                                                        
174 Como vimos no Cap. 1, os levitas são purificados e dedicados ao serviço do Tabernáculo, mas não são santos 
como os sacerdotes. A separação é aprofundada em Ezequiel, que os estabelece como um cinturão de proteção 
entre a santidade do sacerdote e o mundo profano dos leigos. Não há nada de exatamente positivo em “assegurar 
o papel” dos levitas no abate “dos sacrifícios”, como pretende Swanson (1995, p. 101). Como vimos no cap. 2, 
para Ezequiel foi um “castigo” por sua suposta infidelidade que colocara o Templo em risco. Essa tendência não 
é sentida no RT, que eleva consideravelmente o status levítico, mas, neste ponto, apenas manteve o que já estava 
nas Escrituras.  
175 Perdeu-se parte do texto referente às contribuições aos sacerdotes no início da Coluna LX, tendo base em Nm 
18 (LX, 01-5 e 9-11; cf. SCHIFFMAN, 1999, p. 482-7). O dízimo dos animais pertence aos sacerdotes (cf. 
4QMMT B 63-64 e Jub 32, 15; Lv 27, 32 e 2Cr 31, 6), bem como o quarto ano do produto das árvores (MMT(a) 
4Q394 Frag. 8 Col IV =4Q396 II – III; 4Q397 6 – 13; 4QMMT B 51 – 66, 12-13; Lv 19, 24). Já vimos que, 
quanto aos primogênitos dos animais de rebanho, o RT não harmoniza a contradição bíblica, destinando ao 
proprietário em LII, 7-12 (Dt 15, 19-23) e para os sacerdotes em LX, 2-3 (Nm 18, 15). Tudo o que é dedicado 
como anátema é destinado aos sacerdotes. Sacerdotes e levitas recebem a mesma porcentagem bíblica sobre o 
butimr, assim como do que é conseguido pelos israelitas na caça, em uma interpretação do autor que amplia a lei 
do butim legislando uma nova lei da caça.  
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serviço do Templo176. Mas o mais importante a se esclarecer nessa passagem, a referência ao 

serviço (presumivelmente do altar aqui) e à bênção, parece evidentemente associada aos 

sacerdotes, que foram mencionados imediatamente antes, e não aos levitas (contra Milgrom, 

Baumgarten, entre outros). Maier contrapõe-se a Yadin e Milgrom nesse sentido: “Yadin (I, p. 

130 [I, 168]) feels that priests and Levites together are intended, but cf. 63, 3f. Milgrom (JBL 

97, 523) also assumes that ‘to serve and bless my name’ applies to the priests as well as the 

Levites. But this is not at all convincing, for the passage can apply most plausibly to the 

priests who were the last to be given particular prominence. Certainly Milgrom interprets 

 ,in connection with Levites in 60. 14 (JBL 97, 503) as ‘to assist’ (cf. also JQR 71, 103f.) לשרת

especially since there Dt 18.7 has been correspondingly altered. Therefore, according to 

Milgrom, there could be no question of the Levites’ officiating in altar service.” (MAIER, 

1985, p. 130; também SCHIFFMAN, 1999, pp. 494-5). A coluna LXIII confirma a leitura que 

fazemos (com Maier) aqui: “E os sacerdotes, filhos de Levi, aproximar-se-ão, porque os 

escolhi para servir diante de mim e abençoar no meu nome e por sua palavra será (julgado) 

todo o litígio e todo caso de ferimento.” (ll. 3-4). Informação essa que coincide com 1QS, 

entre outros textos dos MMM. Se fosse verdade que levitas e sacerdotes tivessem no RT as 

mesmas prerrogativas e tarefas, não haveria mais como estabelecer distinção entre eles, o que 

o documento mantém e enfatiza em toda sua extensão. É difícil imaginar que, além de abater 

o sacrifício em nome do ofertante, como o documento lhe demandava, o levita, em vestes não 

apropriadas para a área sagrada, fosse então ministrar o sangue do animal, por ele mesmo 

imolado. O que caberia aos sacerdotes fazer nessa situação, uma vez que o mais normal seria 

esperar que o levita que abatera a vítima também manipulasse seu sangue? Porquanto 

sabemos que apenas os sacerdotes se revestiam com as vestes sagradas, parece evidente que 

eram os únicos a terem legitimidade de acesso ao altar. Gilders é claro ao definir: “Levites 

slaughter, while Aaronides carry out the blood manipulation and the burning of the portions 

assigned to the altar. The role of the laity is restricted to providing the animals and to 

distributing the flesh of the portions for the feast. Even the removal of the portions assigned to 

the priests and Levites as their prebends is carried out by the priests. Only after this has been 

accomplished are the carcasses carried out to the waiting laity. It follows, therefore, that 

                                                        
176 Baumgarten lembra que, no Segundo Templo, ao menos no período do retorno, (ainda) era costume dar o 
dízimo ao levita (Nee 10, 38; 13, 10; v. no Cap. 1, N. 49 quando o dízimo passa a ser um direito levítico). 
Segundo m Sotah 47b e b Sotah 9, 10, João Hircano teria estipulado que o dízimo, além das demais 
contribuições, também pertencia aos sacerdotes. Baumgarten considera a possibilidade de a lei que encontramos 
no RT ser uma polêmica contra os hasmoneus, ou que tivesse tendências levíticas semelhantes às de Crônicas 
(BAUMGARTEN, J., 1985, pp. 8-9). Schiffman fala em uma compensação por parte do RT para a perda de 
direitos dos levitas durante o Segundo Templo (SCHIFFMAN, 1999, p. 489). O certo é que o RT seguiu Nm e o 
costume estabelecido por Esdras/Neemias.  
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unlike in biblical P texts, but as in Ezekiel and 2Chronicles, blood manipulation in TS 

primarily indexes a distinction between the Levites and the Aaronids rather than between the 

priests and the lay offerers. The fact that the Levites perform the slaughter indexes a 

distinction between the laity and the cultic functionaries.” (GILDERS, 2004, RQ 88, p. 540). 

Uma dúvida com relação à posição do autor do RT sobre o status levita surge em LX, 12-

15, trecho baseado em Dt 18, 6: “E se um levita vier de uma de tuas cidades de todo Israel, 

onde ele ali mora, - em todo tempo que desejar sua pessoa – ao lugar que escolherei para 

habitar Meu nome, servirá como todos os seus irmãos levitas que permanecem ali diante de 

mim. Terão partes iguais para comer, além do que tiver recebido sobre a venda do 

patrimônio.”. É bastante claro, como vimos, que, diferentemente do Dt, o autor do RT faz 

distinção entre levitas e sacerdotes em todo o documento. O autor provavelmente entende que 

o levita, talvez diferente do sacerdote, podia ou não unir-se aos seus pares em Jerusalém para 

efetuar o trabalho levítico do Templo, que, como as ofertas, o abate animal, a refeição leiga 

do sacrifício de comunhão e demais atividades cultuais do Templo, acontecem “diante de 

YHWH”.   

Kugler, entre outros, ainda cita como vantagem levítica os três conjuntos de câmaras a 

eles conferidos na estrutura anexa ao muro do Templo, enquanto seriam destinados aos 

sacerdotes apenas dois (KUGLER, 1999, p. 468). Em primeiro lugar, é aparente em todo 

documento que, como em P, o grupo dos levitas é idealmente mais numeroso do que o dos 

sacerdotes. Assim, para a literatura sacerdotal, é necessário haver muitos levitas para os 

muitos trabalhos do santuário (como o pesado trabalho de desmontar, carregar e montar o 

Tabernáculo), enquanto o grupo de sacerdotes pode manter-se um grupo seleto177. Segundo, 

ambas as cifras têm um significado teológico, representando os três clãs levitas e os dois 

sacerdotais, Eleazar e Itamar. Em terceiro, ele não leva em conta que os sacerdotes detêm as 

câmaras situadas a oriente, diante do Santo dos Santos, que certamente possui um simbolismo 

e sentido religioso-cultual muito mais significativo do que receber três conjuntos de câmaras. 

Aliás, esses três conjuntos de câmaras também são funcionais, pois obrigatoriamente devia 

haver pessoal do culto protegendo os outros três lados do Templo. Assim, é difícil imaginar 

com Kugler que, em certos momentos do RT, os levitas eram elevados acima dos sacerdotes 

(Op. Cit., pp. 467-8).  

Todavia, Kugler mostra-se correto ao colocar que os autores do Rolo não foram obrigados 

a interpretar os textos a favor dos levitas, como o fizeram (Op. Cit., p. 476 N. 44). Ao mesmo 

                                                        
177Na realidade, no Segundo Templo, provavelmente a situação ideal veiculada pelas Escrituras inverteu-se, 
existindo um número maior de sacerdotes do que de levitas.  



346 
 

tempo, também não é convincente ao explicar esse favorecimento como um caso de empatia 

dos marginalizados sacerdotes de Qumran com relação a esse grupo de “marginalizados” 

históricos, que seriam os levitas (Op. Cit., pp. 478-9). Talvez não precisemos olhar por essas 

lentes, seja a da marginalização ou a da identificação. Mesmo que Qumran tenha 

posteriormente desenvolvido uma literatura da pobreza e da perseguição, vítimas do sistema 

que não os compreendeu, não é esse o tom do RT. O RT foi escrito por autoridades religiosas 

que tinham convicção de sua expertise legal e de sua posição para impor, no momento certo, 

sua lei sobre todo Israel e não apenas sobre um grupo sectário: “... 11QT aspired to be 

authoritative Scripture, which it probably was to its readers. This meant that it perhaps had 

an ambition to rise above the nature of sectarian writing and therefore it acquired a more 

general outlook.” (RISKA, 2001, p. 203). Também no que concerne à suposta identificação 

entre sacerdotes e levitas, o que se depreende do RT, a nosso ver, é muito mais uma 

associação de forças e uma negociação, provavelmente amigável, em se mantendo os limites 

da tradição, entre dois aliados. Essa união entre levitas e sacerdote já fora por nós constatada 

em outros MMM, todos sempre mantendo a distinção entre ambos os grupos. Mas os dois 

grupos nos MMM, juntos, guiando o povo, celebravam a renovação da aliança, proclamavam 

as bênçãos e maldições (cada um sua parte), conduziam as reuniões, compartilhavam os 

cargos de liderança (o cargo de Mevaqqer, p. ex.), tomavam decisões, julgavam casos, 

permitiam ingressos e, no futuro, coordenariam batalhas, aconselhariam o rei, protegeriam o 

Templo do acesso ilegítimo, receberiam os produtos da terra ofertados por Israel e fariam o 

culto acontecer adequadamente, cada um em seu papel. Esses sacerdotes e levitas não apenas 

estritos com relação à lei e ao culto, mas também seguidores do calendário que conhecemos 

através de Henoc, formavam uma aliança que provavelmente já existia antes da ruptura com 

os hasmoneus. O círculo deve ter-se unido aos Hasidim na luta contra Antíoco e sua 

perseguição religiosa. Por fim, entrando em desavença com os líderes macabeus, uniram-se 

ainda mais, situação que pode tê-los levado a desejarem sistematizar sua própria posição, até 

mesmo em relação às minúcias da lei. Acreditamos com Schiffman e outros, que o Rolo 

precede à ruptura definitiva e à ida a Qumran (SCHIFFMAN, 1988, RQ 57-58, p. 213)178. Os 

autores do RT certamente não conheciam a Comunidade, mas já utilizavam alguma 

linguagem semelhante, como o termo “טהרה” (pureza) principalmente usado para o alimento e 

a bebida de um israelita em estado de pureza, como vemos em LX. O ideal de sociedade 

                                                        
178 Ao mesmo tempo não achamos tão convincente sua segunda opção, de que o Rolo foi escrito por algum outro 
círculo próximo, aliado ou similar, a Qumran, na época do reino hasmoneu, e que alguém ou algum grupo o 
tenha levado a Qumran após a formação da Comunidade (cf. SCHIFFMAN, In: TALMON, p. 140). Seria difícil 
imaginar que Qumran aceitasse uma lei tão autoritativa quanto o Rolo se não fosse herança do próprio círculo.  
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baseado no acampamento “militar-religioso” de Números com sua hierarquia, sua divisão em 

dezenas, cinqüentenas, centenas e milhares, entre outros, também já estava arraigado em sua 

tradição. O novo Templo no centro desse “novo” acampamento de Israel certamente não foi 

um sonho abandonado ou transformado ou tornado obsoleto na Comunidade, mas continuou 

sendo o objetivo principal e o elemento fundamental para a vitória final contra as forças do 

mal. A leitura comunal e regular de textos como a Regra da Guerra, o MMT e 4QFlor não 

deixaria que caísse em esquecimento, mas antes alimentavam a esperança e o desejo do 

retorno glorioso a Sião. A provável interpolação sobre o Templo criado pelo próprio Deus em 

11QT XXIX confirmaria tal asserção.      

 

6.4) A Comunidade e a Construção do Novo Templo: Sociedade Sacerdotal 

 

a) Datação  

 

A datação do Rolo do Templo é um das questões mais críticas e certamente difíceis de 

resolver, principalmente levando-se em conta que foi provavelmente elaborado a partir de 

fontes variadas. Essa característica do documento deixa tudo muito mais complexo, uma vez 

que as fontes não necessariamente foram escritas no mesmo período. Paleograficamente, 

temos 11QTa na virada da era e 11QTb no período herodiano (ao que tudo indica, foi redigido 

pelo mesmo escriba que trabalhou com o Pesher Habacuc
179). Wacholder cita 11QTc, cujo 

copista, aparentemente, seria o mesmo de 11QJub (WACHOLDER et al., 1991, p. 4). Elledge, 

baseado em análise paleográfica de Puech, cita ainda uma cópia da Caverna IV, 4Q524180, que 

nos fornece a data mais antiga de uma cópia ou um paralelo do manuscrito, ou seja, por volta 

de 150-125 a.C.181 (ELLEDGE, 2004, p. 4). A teoria de Stegemann é famosa por datar o Rolo 

na época persa. Segundo ele, não há qualquer evidência - ao contrário, termos persas são 

                                                        
179 Cf. análise de van der Ploeg, 1978, p. 107. 
180 Os fragmentos deste documento trazem evidências das colunas XXV, L, LIV, LV, LVIII-LX, LXIV e LXVI, 
comprovando que as fontes do Templo e da paráfrase do Dt já estavam reunidas no período da redação desse 
documento (ELLEDGE, 2004, p. 10) 
181 Se considerarmos que 4Q524 é o documento original e não uma cópia, teríamos o reino de João Hircano 
(135/4-104 a.C.) como o período mais tardio possível para sua composição. Mas também poderia ter sido 
composto durante a liderança de Jônatas (152-142) ou Simão (142-135/4). No entanto, não há evidências que 
comprovem se o manuscrito seria realmente o original. Ao contrário, correções típicas de erro de cópia foram 
encontradas nos frags. 6 e 7. Também há correções supra-lineares semelhantes às encontradas em 1QIsa(a). O 
tetragrama, diferentemente do que temos em 11QT(a) e (b), foi substituído por quatro marcas, como vemos em 
1QS e 4QSam(c). Elledge comenta: “This presence of the four-dot Tetragrammaton strongly suggests that 

4Q524 was copied within the context of the Qumran Community, relatively early in its occupation of the site.” 
(Op. Cit., p. 13).  
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utilizados - que aponte para um momento mais tardio182. Além disso, se a pré-canonização do 

Pentateuco já houvesse ocorrido no período helenista, isso impediria, segundo ele, que 

qualquer grupo religioso ousasse escrever uma Torá de Moisés durante o Segundo Templo 

tardio. Ele acredita, assim, que um círculo de sacerdotes, que não havia sido deportado para 

Babilônia produzira uma Torá alternativa à Torá de Esdras.  

No entanto, a teoria mais aceita é a de Yadin, que localiza a composição do documento na 

época de João Hircano183, o primeiro a consolidar o reinado hasmoneu (sendo que o primeiro 

a ter sido oficialmente proclamado rei, Aristóbulo I, reinou de 104-3 somente184). A fonte do 

rei é classicamente tomada como aquela que permitiria mais claramente entrever o período em 

que foi composta. De modo geral, ela é vista como uma polêmica e uma reação contra o 

governo hasmoneu. No entanto, com certeza, a restrição a um só matrimônio tem muito mais 

a ver com o pecado de Salomão que com as muitas concubinas de Janeu (e, como vimos, 

paleograficamente o documento é anterior a Janeu185). O exílio de Joaquim e de Sedecias 

pode estar por trás da advertência à guarda real para que não permitissem que o rei fosse 

                                                        
182 Cf., p. ex., STEGEMANN, 1989, pp. 129ss. 
183 Temos as seguintes propostas de datação: Yadin, fim do 2º século a.C.; Laperrousaz, 100-60; Elledge, 143-
125; Wise, 150; Wacholder, 200-190; Riska, 200-150; Jacobs, antes de 200 a.C.; Vermès, segundo século, entre 
outros.   
184 Elledge nota que Josefo designa todos os “filhos dos hasmoneus” como reis e sumos-sacerdotes (Vita 3; 
ELLDGE, 2004, p. 46). 
185 Hengel et al argumentam que o rei do Rolo configurava uma crítica a um rei existente, por isso ele seria “tão” 
realista. Esse rei seria o exato retrato inverso de Janeu, uma vez que Hengel e os demais percebem em 
praticamente todos os pontos levantados pelo documento uma falha de caráter conhecida do rei hasmoneu. 
Inclusive, a mulher “da própria família”, com quem o rei devia casar-se, seria identificada com Salomé 
Alexandra. Assim, o pecado de Janeu constituiria de suas relações com suas concubinas, uma vez que teria se 
casado em “conformidade” com a lei do rei. Porém, a lei contra “estrangeiras”, em um primeiro momento, 
adverte contra casamentos “políticos”, o que nunca foi praticado pelos hasmoneus, da mesma maneira que nunca 
foram criticados por casamentos mistos (cf. argumentação em HENGEL, et al, 1986, pp. 28-38). Mas além de 
ser pouco convincente a teoria de que o autor dessa seção tivesse elaborado seu rei como um “quadro ao avesso” 
de um único rei hasmoneu, bem como baseado sua sociedade ideal simplesmente como o contrário daquela em 
que vivia, paleograficamente, a lei do rei é bastante anterior. Barzilay argumenta que podem ser discernidas duas 
camadas literárias na fonte da lei do rei. A mais antiga mostraria um rei independente e guerreiro, e dataria da 
época de Simão, uma vez que apenas Simão recebe o aval da população como governante. A insatisfação com o 
governo de Hircano angariar-lhe-ia os trechos restritivos ao poder do rei, já escritos pela Comunidade em pleno 
funcionamento. Esse material inserido constituiria na obrigatoriedade da submissão ao Conselho dos 36, na 
obrigação de consultar o sumo sacerdote, na imposição da guarda real com intuito de precaver o rei de pecar, as 
leis mais específicas sobre casamento e as bênçãos e maldições, que advertiam o rei a seguir expressamente 
essas regras. O autor entende pelas linhas 20-21 da Col. LXIII que o rei consultaria sozinho o Urim e o Tummim, 
o que não nos parece cabível; ele menciona a possibilidade de que os hasmoneus utilizassem o Urim e Tummim, 
daí o comentário sobre o tema, que lembraria uma prática de Simão. No entanto, não há evidência histórica 
alguma dessa prática pelos hasmoneus e mesmo em todo o Segundo Templo (cf. SCHWARTZ, D., 1979, pp. 16-
20; v. argumentação de Barzilay que se baseia principalmente em pontos contrastante de trechos “duplicados” da 
lei do rei; BARZILAY, 2002-3, pp. 71-84). A última perícope, das bênçãos e maldições, porém, aparece em 
4Q524, demonstrando que é anterior ao reinado de Hircano. Como o autor entende que essas críticas visavam a 
uma reforma no reino, elas não poderiam ter sido dirigidas a Janeu, quando a ruptura havia se aprofundado e não 
se teria mais esperança da aceitação de mudanças. Barzilay, entretanto, não se atém ao aspecto de que essas leis 
visam à proeminência dos sacerdotes em assuntos de justiça e religião na Lei do Rei. Se aceitássemos sua tese, 
essa seria uma prova da proeminência dos sacerdotes em Qumran no tempo de Hircano.     
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capturado por inimigos, apesar de que o triste fim de Jônatas nas mãos do selêucida Trifon 

possa ter tido seu peso (1Mac 12, 39-54; 13, 12-24)186. Em LXVI, 15, proíbe-se que um 

estrangeiro suba ao trono israelita, o que combinaria perfeitamente com a usurpação do poder 

por Herodes, mas esse também é um acontecimento posterior. Poderíamos pensar na 

submissão ao governo selêucida, principalmente de Antíoco, mas estes não eram reis em 

Israel de qualquer maneira. A rejeição a tropas mercenárias também pode remeter ao texto 

bíblico e não necessariamente a nenhum governante hasmoneu em especial (mas, cf. em 

Guerra 1, 61 a contratação de mercenários por Hircano). A atitude de evitar o estrangeiro e a 

sua influência cultural-religiosa no RT, e em textos que o influenciaram como Ezequiel e a 

própria Torá (Dt 17, 15 é a base literal dessa lei), também pode explicar tal lei. Elledge 

constata que essa preocupação, a mesma que perpassa todo o documento, é a de assegurar que 

as leis de pureza sejam seguidas sem perturbação, em todo Israel (ELLEDGE, 2004, pp. 176-

7). Lembrando que, na visão do RT, um mercenário ou um usurpador do trono não são o que 

se poderia denominar gerim. Maier parece-me correto ao afirmar, “From a comparison of 

Ezekiel, the Deuteronomist and the Chronicler emerges the impression that the relationship 

between king and sanctuary was one of the major themes of dispute during the exilic and 

Persian period. This fact is significant in face of the common assumption that discussions 

about this subject presuppose an existing royal regime, an argument often used also for the 

date regarding the king’s law in the Temple Scroll, explaining it as a reaction to Hasmonean 

rule. This point should perhaps be reconsidered in the light of the discussions in the exilic-

postexilic literature. The Temple Scroll for the king fits well into the frame of such discussions 

containing however some new topics and representing a more developed phase of the 

discussion.” (MAIER, 1989, pp. 32-3). Callaway também lembra que, dentro da característica 

utópica do documento, não é necessário que seu autor tivesse algum rei em particular em 

mente: “It is an idealistic document presenting Israelite worship and life as God had intended 

it to be.”
187 (CALLAWAY, 1988, RQ 49-52, p. 247).  

A fonte do calendário sacrifical, da pureza e de Dt aparentemente não trazem muitas 

evidências que deixem vislumbrar uma datação. As novas festas introduzidas, como vimos, 
                                                        
186 Sobre o episódio e a provável referência a ele no Pesher Habacuc v. em SILVA, Clarisse, 2004, p. 351. É 
possível que o autor da Lei do Rei conhecesse Jônatas ou sua história, mas isso não significa que tivesse 
especialmente esse caso em mente ou tenha escrito exclusivamente como reação a ele. Para Elledge este é o 
acontecimento decisivo que estabeleceria o terminus post quem em 143 a.C. 
187 Elledge, no entanto, levanta uma questão pertinente, quando recorda que, diferentemente de Ezequiel, o rei 
não retém nenhum direito ou dever com relação ao Templo. Essa realmente pode ser uma crítica contundente à 
“usurpação” do duplo poder, religioso e civil, pelos hasmoneus desde Jônatas (ELLEDGE, 2004, p. 50). Mas 
ainda assim, ele pode ter sido guiado por traumas acarretados por reis pré-exílicos, estabelecendo uma ruptura 
total do culto com o poder profano, o que combinaria com sua compreensão do conceito de santidade. Além do 
que, sua influência pode ser Zacarias e o compartilhamento harmonioso de poder entre sacerdote e monarca. 
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podem ter sido celebradas no período do Segundo Templo, mas certamente não de modo 

oficial na época de Esdras ou Crônicas. O uso do calendário solar, sem uma tentativa de 

justificá-lo como o fazem Henoc e Jub, pode apontar para um tempo posterior a estes. 

Schiffman defende que a interpretação a Dt foi a última fonte a entrar188 e a fonte da pureza 

estaria intimamente associada à do Templo, segundo Callaway. Broshi, por sua vez, em um 

estudo comparativo com sítios arqueológicos helênicos espalhados pelo Oriente Médio, 

constata que as características arquitetônicas do Templo e sua terminologia correspondem 

exclusivamente ao estilo e técnicas do período helenista189. De qualquer modo, é um período 

razoavelmente extenso, mas que exclui o período persa e helenista antigo. Por fim, 

acreditamos ser possível que o texto tenha sido compilado entre 164 a.C., após a purificação 

do Templo e o início do conflito interno entre os hasidim, e a morte de Jônatas em 143, ou um 

pouco mais, se levarmos em conta que haveria realmente alguma referência ao incidente que 

levou à sua prisão e assassinato nas mãos de Trifon. Contudo, se o MMT é realmente uma 

carta que teria sido enviada a Jônatas - o Sacerdote Ímpio na opinião de muitos 

especialistas190 - pela primeira geração da Comunidade de Qumran, ainda antes do seu 

isolamento, o mais provável é que o Rolo tenha sido editado antes de sua morte. Isso porque 

acreditamos que o RT tenha sido redigido antes do MMT e, portanto, da ruptura definitiva que 

levou o grupo, ou parte dele, a Qumran. É, obviamente, uma conjectura, mas constitui 

também um quadro possível. 

   

b) Status do documento em Qumran 

 

De qualquer modo, não vemos o documento como uma polêmica contra os hasmoneus, 

como acontece com os documentos típicos da seita, entre eles os Pesharim, CD e, na origem 

da ruptura, o MMT. Ele foi escrito por um grupo que percebeu ser aquele o momento 

favorável para colocar sua Torá por escrito, que também acreditava que Deus ainda falava 

                                                        
188 Schiffman alhures faz notar que a paráfrase é a única seção do RT que não está diretamente ligada a questões 
do santuário ou da pureza relativa a ele ou à terra (SCHIFFMAN, 1996, RQ 65-68, p. 555). Para Elledge, não 
existe uma fonte do rei em separado da Paráfrase do Dt (cf. sua argumentação, pp. 32-6). Ele, porém, não explica 
a contradição entre a designação dos comandantes militares pelo rei, na lei do rei, e por juízes na paráfrase do Dt. 
É possível que o autor dessa seção do RT simplesmente não tenha atentado para esse problema. De qualquer 
maneira, a asserção de Elledge não afeta nosso quadro hipotético geral. Barzilay, como vimos, não apenas 
deduziu de sua análise que a fonte é independente, como composta de duas partes: uma de uma fonte mais antiga 
e outra escrita pelo redator final (BARZILAY, 2002-3, pp. 66ss). 
189 É o caso da torre com escada em espiral que é característica da construção helenista a partir do 3º. século ou 
das colunatas que começariam a ser conhecidas fora de Atenas depois do quarto século (BROSHI, 1995, pp. 19-
20). Portanto, esses elementos não poderiam ser datados do período persa, como defende Stegemann.  
190 Cf. a questão da provável identificação do Sacerdote Ímpio com Jônatas em SILVA, Clarisse, 2004, pp. 305 
em diante.  
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com Israel através da Torá de Moisés e que ainda tinha esperanças de persuadir Israel sobre a 

sua verdade, transmitida na Torá que apresentavam ao mundo191. Era um grupo que, embora 

tenha absorvido elementos helenistas em seu projeto do Templo, uma arquitetura que fazia 

parte do seu cotidiano, rejeitou o tipo de reino helenista (apesar de algumas possíveis 

influências absorvidas “inconscientemente”) e buscou nas Escrituras inspiração para seu 

projeto de governo e sociedade (cf. Mendels, 1978-9, p. 247)192. Como colocamos antes, esse 

momento específico, em nossa perspectiva, pode muito bem ter se dado com o surgimento dos 

primeiros conflitos dentro do grupo dos hasidim, quando esses sacerdotes e levitas 

tradicionalistas uniram-se e se fecharam em seu desacordo com o rumo que a revolta estava 

tomando. Assim, talvez se possa conjecturar que os autores/redatores do Rolo, a partir de uma 

idéia central e primeira, o projeto do Templo (não é impossível que existisse como uma fonte 

primária anterior), desenvolveu-o e estabeleceu as leis de pureza relativas a Jerusalém e ao 

Templo. As leis de pureza relativas a impurezas gerais podem ser trabalho exegético seu, mas 

também podem ser parte de materiais herdados por seu grupo e mais ou menos desenvolvidos 

pelo redator. Ele então inseriu a fonte do calendário dos sacrifícios na seção do Templo, 

aproveitando a menção ao altar da ‘Olah. Existe a possibilidade de que a lei do Rei seja 

criação sua ou de seu círculo próximo (ou apenas parte dela, como defende Barzilay), 

adicionando à obra um projeto de sociedade ideal e não somente de Templo. Por fim, para 

concluir sua obra, anexou uma paráfrase de Dt, como explica Schiffman: “To give the 

                                                        
191 Tudo o que estudamos sobre o Rolo, seu cuidado, organização, conhecimento das Escrituras, complexidade, 
engenhosidade, seriedade e autoridade não deixam, em minha opinião, qualquer espaço para a seguinte 
afirmação de Werman e Shemesh: “We would like to suggest further that the claim of Sinaitic authority inherent 

in the Temple Scroll and Jubilees may be such an out-ward-looking argument, directed particularly to the 

(simple ones) whom the sect wished to draft into their ranks. Such an audience might find the claim of a second 

Torah written at Sinai persuasive, given its fundamental similarity to another claim with which it was familiar, 

which was that a second, oral Torah was transmitted to Moses at Sinai along with the written Torah.” 
(SHEMESH et al, 2003, DSD, X, p. 125). Podemos inferir de tal afirmação e comparação que os autores 
consideram que a reivindicação rabínica de que sua Torá oral provinda do Sinai também seria destinada a 
pessoas ingênuas o bastante para acreditar? Ou será que questões de fé foram, pelos autores, relegadas à esfera 
da ingenuidade? Por que a mesma fé que tiveram os autores do Dt ou de Daniel de que tinham compreendido a 
vontade divina através de alguma espécie de revelação não teria guiado os autores do RT? Por que a fé daqueles 
que guardaram o livro de Daniel como realista em todos os seus aspectos, pessoas “simples” ou não, seria 
diferente da fé daqueles que receberam o Rolo como lei do Sinai ou daqueles que um dia aceitaram (e ainda 
aceitam) o Dt como Torá de Moisés? Por que pessoas simples teriam um interesse especial com medidas e 
terminologia técnica do projeto de construção de um templo extremamente bem elaborado, ou com questões 
complexas e intrincadas de deveres e direitos sacerdotais e levíticos e suas distinções de pureza e graus de 
santidade? Não eram eles os restringidos em seus acessos à pureza exatamente pelo receio de que não soubessem 
manter tais distinções, assim como o cego e o surdo? Enfim, são precisamente todos os temas que os scholars, a 
despeito de seu preparo e conhecimento, vêm há décadas tentando entender minimamente, como o estamos 
tentando agora. A tese de Finkel de que o Rolo seria um “guia” para entender a Torá também não faz jus à obra 
que nos é apresentada em 11QT (FINKEL, 1980, p. 42).    
192 A despeito de seguir um caminho diferente para explicar a natureza do RT, VanderKam tem a mesma 
impressão com relação à ausência de um tom polêmico no documento: “The text is phrased in a peaceful tone 

with no clear or overt refutation of other positions.”. Ele entende que o documento teria sido escrito para 
“codificar de modo mais completo a segunda aliança do Êxodo.” (VANDERKAM, 1994, JQR, p. 132).  
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impression that this Torah was a complete Law
193

, he appended at the end a selection of laws 

from Deuteronomy, some of which deal only tangentially with the theme of his scroll.” 

(SCHIFFMAN, 1989, p 240). Schiffman percebe que o fio que perpassa todo o Rolo é “uma 

consistente visão de pureza e santidade” (Op. Cit.). Seu objetivo seria transmitir e inculcar tal 

ideal permitindo que a presença de YHWH e sua bênção permanecessem em Israel.    

É possível que o Mestre de Justiça já fizesse parte desse grupo, mas não é imprescindível. 

De qualquer maneira, Reeves, p. ex., argumenta que o codinome do mestre estaria vinculado à 

tarefa sacerdotal de fazer “pronunciamentos haláquicos” (“194”מורה) e à condição de fazer isso 

na “verdade”, “corretamente” (“195”צדק). Assim, o seu codinome recordaria efetivamente o 

papel central desse “legislador verdadeiro” ou “da verdade” no pronunciamento de leis, 

comunais ou não, ou na sua fixação por escrito196 (REEVES, 1988, RQ 49-52, pp. 292-5). 

Reeves levanta então a questão da ligação, por um lado, entre o Mestre e o papel sacerdotal no 

que concerne às leis e, por outro, o Rolo do Templo: “While one cannot decide with certainty 

whether the physical authorship of 11QT is to be attributed to the Moreh Sedeq, one can say 

that the nature of interpretations contained within the document implies the activity of a 

person or persons engaged in the pronouncement of authoritative Law.” (Op. Cit., p. 295). 

Assim, embora defendamos uma forte influência levítica no produto final, o Rolo, bem como 

cada uma de suas fontes, são obra sacerdotal. Lyons está correto ao concluir sobre as forças 
                                                        
193 Acreditamos que o autor desejasse mostrar algo “bastante” completo, que cobrisse, de modo geral, os pontos 
que mais preocupavam o autor/redator e sobre os quais ele objetivava projetar uma nova luz, ou a luz correta. 
Por isso, não podemos defender que era uma Torá “completa”. Schiffman tem plena consciência de que assuntos 
fundamentais não foram tratados no RT, como assassinato, adultério ou roubo. O especialista mesmo diz que ele 
não pretendia eliminar a necessidade da Torá, em que baseou sua obra (SCHIFFMAN, 1994, JQR, p. 110). O 
RT, enfim, não está completo e, portanto, não podia e não objetivava substituir a Torá existente, como já vimos.  
194 V. 2Cr 15, 3 e Ag 2, 11-14. O autor, ao contrapor o sentido bíblico do termo de “ensino” e “instrução” e seu 
aparente novo sentido durante o Segundo Templo, explica: “One must however reckon with the semantic 

evolution of moreh as evidenced by late biblical Hebrew and rabbinic Hebrew (Sifre Dt 155 e M. Sanhedrin 11, 
2) wherein the word comes increasingly to refer to priestly, halakhic pronouncements.” (REEVES, 1988, RQ 
49-52, pp. 293-4).  
195 O autor recorda, com muita correção, que o termo “צדק” aparece na BH associado, p ex., à demanda divina 
para que os negociantes trabalhem sempre com medidas “exatas”, “verdadeiras”, “corretas” (Lv 19, 36; Ez 45, 
10; Dt 25, 15; Op. Cit., p. 292). 
196 Aparentemente Yadin estava cada vez mais convencido de que o Mestre havia composto o Rolo do Templo 
(YADIN, 1985, pp. 228-9). Wacholder defende abertamente tal posição (pp. 202-12). Martínez parece simpatizar 
bastante com a proposição, uma vez que, para escrever um documento como este, seu autor certamente precisaria 
dispor de uma autoridade acima da média (sobre a posição de Martínez, In: PÉREZ, p. 34). Wise também 
conclui que o redator do Rolo foi um sacerdote de elite, mais precisamente o Mestre (WISE, 1990, p. 194). Cf. 
também Lignée RQ 49-52, 1988, pp. 341-2, que considera que, junto com Jubileus, o RT faz parte da obra pré-
qumrânica do Mestre. Shemesh e Werman estão entre os especialistas que defendem que o Mestre é posterior ao 
RT. Baseando-se nos Pesharim, inspirados em métodos exegéticos do Mestre, argumentam que seu tipo de 
exegese é essencialmente diferente do que vemos no RT, pois distingue entre texto escriturístico e interpretação 
(estudamos essa questão no capítulo anterior; SHEMESH et al, 2003, DSD X, p. 124). Davies distingue entre 
aquilo que, em CD, é considerado “Torá de Moisés”, que não estaria no mesmo patamar daquela que é “a” lei de 
Moisés”. Como vimos, a dita Torá da comunidade não é “a” Torá do Sinai. Ele também está certo ao discernir 
que as normas em 1QS não são Torá, assim como as normas comunais de CD, pois não têm base escriturística 
(DAVIES, 1989, p. 203-4).   
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por trás da elaboração do Rolo: “Without making the mistake of presuming that the scroll tells 

us everything worth knowing about them, it is clear that it originates with those who wanted 

to wear the mantle of Moses, to become the mediators between Israel and the Deity. In short, 

a ‘priestly’ group of some description. But… by creating as their mouthpiece a divine-

narrator who effectively grants them sole access to the true meaning of the text, this group 

has also extended its control beyond the narrative to the world of the reader.” (LYONS, 

2003, p. 148). De um modo mais abrangente, Davies comenta sobre a influência de P nos 

MMM197, dizendo que “In the Qumran scrolls there is evidence of a process of developing 

laws for community life that starts from ‘scriptural’ … writings.”, cujo principal modelo seria 

o livro de Lv (DAVIES, 1996, In: SAWYER, p. 233).  Mais adiante ele explica que, para a 

seita, pela primeira vez, os fundamentos estabelecidos por Moisés sairiam do ideal para a 

realidade em um futuro próximo (Op. Cit., p. 234). A partir dessa perspectiva de influência 

tão proeminente e viva de Lv nos MMM, Davies conclui “... that the historian may see in the 

production of both Leviticus (and other priestly legislation for that matter) and also Qumran 

scrolls the literary outcome of a continuous priestly movement developing over several 

centuries (not too many) a culture of holiness, inspired by traditional priestly categories of 

thought and practice, but also by theories and ideals.” (DAVIES, Op. Cit., pp. 234-5). O 

Rolo do Templo é fruto dessa tradição sacerdotal contínua, e, em todos os MMM, mais radical 

e ortodoxa que nunca.  Pode-se conjecturar que o Rolo do Templo permanecia como Torá 

“diante dos sacerdotes” também em Qumran, não negando que pudesse ser matéria de 

ensinamento por parte de sacerdotes à Comunidade. De qualquer modo, não é necessário 

concluir que essa lei tenha saído alguma vez do poder das mãos sacerdotais, que, a fim de 

manterem seu controle direto, guardaram sua interpretação e mediação como instrutores da 

Torá, função que sempre lhes coube198.  

                                                        
197 Pelos cálculos de Jacobs, no RT somar-se-iam no total 64 passagens de Lv, 60 de Dt, 47 de Nm, 22 de Ex e 2 
de Gn (JACOBS, 2002, p. 16). Certamente, esses números seriam criticados por outros especialistas. P.ex., 
Fabry conta 46 passagens de Lv e 43 de Dt no RT (FABRY, 2000, p. 74). Da mesma maneira, enquanto Jacobs 
conta apenas cinco passagens de 2Cr, Swanson presume uma forte influência de Crônicas por todo material por 
ele pesquisado (Templo e festas). Fabry considera que o fato de terem encontrado cópias de Lv na Caverna 1 e 
na 11, segundo ele as cavernas que continham os manuscritos mais valiosos, evidenciaria a importância do livro 
para a Comunidade. O mesmo pode ser dito da cópia 11Q1 em paleo-Hebraico, entre as 18 cópias de Lv 
encontradas nas cavernas. Em número de cópias em Qumran, Lv ficaria atrás apenas do livro dos Salmos, com 
32 exemplares, Dt, com 28 e Is, com 20 (Op. Cit., pp. 74-5).      
198 Knohl defende que Qumran, assim como P, mantinha uma tradição sacerdotal de segredo com relação à 
legislação específica referente ao Templo e ao sacerdócio. Segundo essa vertente, o material sacerdotal foi tirado 
do poder exclusivo dos sacerdotes apenas com a apresentação popular da Torá realizada por Esdras (ele contrasta 
P com a escola de H, que teria redigido o Pentateuco e o popularizado em sua geração pós-exílica). O autor 
argumenta que esse é o sentido conceitual das “נסתרות” “coisas escondidas”, expostas apenas a seu pequeno 
círculo de iniciados. Por isso, o dever imposto ao Maskil de esconder a revelação divina daqueles de fora da 
Comunidade. O autor comenta: “...the Qumran community, as well as the Saducees, continued the line of the 
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Ainda nessa linha de pensamento, poderíamos dizer que talvez seja esse o motivo por que 

tão poucas cópias do RT foram encontradas, isso caso não tenha ocorrido por um feito da 

natureza ou do “destino”199. Sendo uma herança exclusivamente sacerdotal, e mediada sob 

seu controle, não haveria necessidade de muitas cópias, mas somente daquelas que ficavam 

seguras no núcleo da liderança. Até porque o documento concernia aos primeiros passos que 

precisariam ser dados até o estabelecimento da sociedade futura e que seriam implementados, 

com todo o cuidado, por uma elite social-religiosa zelosa e criteriosa. Essa talvez seja uma 

possível resposta a Stegemann, que apóia sua tese da falta de status do documento em 

Qumran devido ao seu relativamente escasso número de cópias200 (STEGEMANN, 1989, pp. 

143-5). A autoridade do Rolo do Templo é marcante em Qumran, por sua redação bastante 

criteriosa, em um pergaminho longo e valioso201, por sua guarda e manutenção cuidadosas, 

pelo conteúdo que, de modo geral, não permitia dubiedades. Em certo sentido, o Rolo do 

Templo seria realmente o sexto livro da Torá. Contudo, a Torá não era conhecida por ser um 

“Pentateuco”, ou seja, por ser composta por cinco livros. No MMT, a Torá é referida como 

“livro de Moisés”, ou seja, trata-se de uma única lei de Moisés em uma única obra. E o Rolo 

do Templo vem juntar-se a ela, como um dia H expandiu P e como o Deuteronômio foi 

                                                                                                                                                                             
ancient Priestly Torah School which, as we have said, championed the isolation of the priestly temple ritual from 

the people. It seems that the Qumran sect again followed the Priestly Torah tradition in its desire to transform 

the Torah into esoteric law.” (KNOHL, 1994, pp. 107-8). Pelo que analisamos, podemos dizer que o isolamento 
do ritual do Templo no Rolo é ainda mais radical do que vimos em Ezequiel. A despeito de não ser uma 
conjectura que possa ser confirmada no momento, não há porque rejeitar a priori que a liderança de Qumran 
mantivesse, eventualmente, graus diferentes em “seus segredos” e “mistérios”, instruindo candidatos e 
“Numerosos” com materiais como CD e 1QS, mas restringindo certos documentos à própria liderança. Dentro 
dessa hipótese, o Rolo do Templo poderia configurar-se em um desses casos. 
199 Puech (em comunicação pessoal, setembro de 2008) enfatizou bastante a questão de que não conhecemos a 
extensão da perda de manuscritos por danos naturais ou por intervenção humana nesses dois mil anos. É sabido e 
documentado que, antes da descoberta em 1948, algumas das cavernas foram descobertas e manuscritos retirados 
(não se tem idéia de seu número). Também é difícil calcular a perda ocorrida devido à deterioração do material. 
Assim, o especialista considera que são duvidosos os resultados de quaisquer trabalhos baseados apenas em 
estatísticas e porcentagens ou em provas sustentadas somente pela suposta ausência de certas obras.       
200 Também não foram encontradas muitas cópias do livro de Ezequiel, mas os especialistas que fizeram estudos 
sobre a influência do pensamento de Ezequiel sobre a Comunidade podem afirmar, sem receio de errar, que sua 
importância é fundamental. Martínez comenta: “...le texte du prophète avait pour la Communauté de Qumrân 

une importance bien plus grande que celle que le nombre dês copies ou des citations explicites laisse supposer. » 
(MARTÍNEZ, 1988, RQ 49-52, 1988, p. 442). Cothenet lembra que, apesar de, provavelmente, menos copiado 
do que o livro de Isaías, sua influência foi também profunda na Comunidade (COTHENET, 1988, Op. Cit., p. 
439). Outra conjectura contra a hipótese de Stegemann pode ser levantada em um caso hipotético. Isso porque se 
imaginássemos que nosso mundo fosse soterrado e escavado por arqueólogos daqui a mil anos e algumas igrejas, 
digamos católicas, fossem descobertas e estudados os materiais literários encontrados nelas, é bastante provável 
que se deparassem com poucos, ou talvez apenas um único exemplar das Escrituras, enquanto livros ou livretos 
sobre a vida dos santos ou sobre a liturgia ou com orações pessoais seriam abundantes. Hoje não temos dúvida 
com relação ao status de cada um desses textos, mas os arqueólogos e estudiosos do futuro teriam, no mínimo, 
muita dificuldade para entender a relação entre os livros e as Escrituras e a precedência desta última. Assim, é 
difícil, sem conhecermos completamente a sociedade que estamos descrevendo, avaliar corretamente o que teria 
status e precedência simplesmente por sua raridade.     
201 A extensão do pergaminho, como vimos, material de alto valor no período, é um dos critérios levantados por 
Barzilay para argumentar a favor do alto status do documento em Qumran (BARZILAY, 2002-3, p. 60). 
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introduzido e reconhecido como Torá, assim como os demais textos. A lei de Moisés é uma, e 

não existem leis divinas menos importantes que outras. Apenas que o RT apresenta-se como 

aquela que guiaria a implantação da sociedade e do governo a partir da conquista definitiva da 

terra. Nela, o Templo ideal, planejado por Deus nos mesmos moldes do Tabernáculo, seria 

construído. Assim, não estamos diante da espiritualização do Templo ou do culto. H. 

Harrington está certa ao dizer: “These texts (material legal) provide clear evidence that the 

sectarians were not apocalypticists who had spiritualized Jewish law, but that the Temple and 

its cult were at the heart of their belief system. Their secession from the priestly establishment 

was due to its alleged corruption, a situation the sect believed would soon be reversed by the 

Messiah. Both the Temple Scroll and MMT espouse a sectarian cultic system which was even 

stricter than that of their opponents. In fact, MMT pleads with its addressees not to relax the 

standards of purity which should be kept in the sanctuary and in Jerusalem.” 

(HARRINGTON, H., 1998, p. 162). Ao mesmo tempo, segundo o interpolador de Qumran, 

nessa nova sociedade poder-se-ia esperar com convicção o tempo escatológico, em que, em 

um mundo transformado, anjos e homens dariam glória a YHWH no Templo que Ele mesmo 

construiria. Seria esse momento o dia da ressurreição (=da criação)202? De qualquer modo, 

não é tão difícil imaginar, pelo que vimos durante todo o nosso estudo sobre o Rolo, que 

ambos os Templos, cada um em seu tempo determinado, constituiriam a maior alegria dessa 

vida futura. Assim também o fora um dia para os sacerdotes que escreveram a utopia do 

tabernáculo, onde a glória de YHWH fazia-se presente no “meio dos filhos de Israel”.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
202 Puech está convicto da crença na ressurreição no meio da Comunidade de Qumran (PUECH, In: 
SCHIFFMAN et al, 2000, pp. 512-20). Collins, por sua vez, não está certo disso (COLLINS, 2006, In: 
MARTÍNEZ et al. pp. 35-53). Se for como supõem Puech e outros, os MMM não oferecem muitas evidências 
dessa fé e demonstram um desenvolvimento pobre do tema (cf. sobre o tema em SILVA, Clarisse, 2004, pp. 224-
7). Talvez estejamos, então, diante de uma evidência de um futuro ressurrecto e da esperança de um Templo 
indestrutível para todos aqueles, profetas, reis, mártires da revolta contra Antíoco, o Mestre de Justiça, membros 
da Comunidade já mortos, que então reviveriam para desfrutar da vida em abundância prometida por Deus.    
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Conclusão 

 

 

 No deserto, Deus chamara Moisés para subir o monte Sinai e mostrar-lhe Seu plano social 

e religioso para o povo que libertara da escravidão do Egito, mantendo-se, assim, fiel à aliança 

com Abraão. Esse plano previa o projeto de um Tabernáculo, residência divina no meio de Israel, 

através do qual YHWH cumpria da forma mais concreta possível a sua promessa de ser o seu 

Deus. Ao povo cabia demonstrar também sua fidelidade construindo com exatidão o Tabernáculo 

e sua mobília e, em todas as suas gerações, prestando o culto preciso prescrito pelo próprio Deus, 

por intermédio de Moisés. Para que isso se materializasse, o povo contribuiu com seus bens e 

suas habilidades, confeccionando com destreza a morada divina em todos os seus detalhes. Ali, 

no Santo dos Santos, sobre a arca e a Kaporet, a glória de YHWH se assentaria em Seu trono e 

Ele seria servido apropriadamente pelos ministrantes do culto através dos rituais regulares dos 

pães, da libação do vinho, dos sinos, da luz, do incenso, do memorial das pedras e do diadema e 

de Seu alimento, oferecido sobre o altar. Também cabia a seus ministrantes fazer a expiação pelo 

povo e a limpeza de Seu santuário de toda a impureza, por meio do sangue sacrifical. A esses 

ministrantes e a seus auxiliares, os levitas (Nm 3, 9; 8, 19), era confiada a guarda das coisas 

sagradas, protegendo o santuário de qualquer contato com o profano, além do transporte 

adequado da Tenda durante sua peregrinação. Este é o auge e o objetivo maior da história 

israelita pela perspectiva sacerdotal: Deus caminha com Seu povo, presença que mantém a vida 

de Israel e é fonte inesgotável de revelação comunicada em Suas leis e em Suas decisões, 

transmitidas aos sacerdotes através do Urim e do Tummim.  

 Uma vez recebidas as instruções básicas dos sacrifícios requeridos para o funcionamento 

da Tenda, é realizada a cerimônia de investidura dos seus ministrantes, consagração dos objetos 

rituais e inauguração do culto. A proteção e a legitimidade necessárias para que o sacerdote 

pudesse aproximar-se devidamente do sagrado e oficiar sem riscos, são conferidas a ele através 

do óleo da unção, do sangue do sacrifício de investidura e das vestes litúrgicas. Assim, também, o 

sumo sacerdote, a fim de realizar o ritual Tamid dentro do santuário, devia revestir-se do Efod e 

seu manto, do peitoral do julgamento, do turbante e do diadema para apresentar-se dignamente 

diante de YHWH.  Qualquer falha de acesso dentro das diversas áreas de graus ascendentes de 

santidade, ou mesmo qualquer desvio daquilo que estava determinado, poderia ser fatal. A 
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iniciativa desastrosa dos primogênitos de Aarão, bem como sua conseqüência funesta, 

confirmariam a gravidade da desobediência de um representante do culto de YHWH em relação 

às suas responsabilidades. Dentro do santuário sacerdotal, não se deixava margem para a 

espontaneidade religiosa ou para a introdução de elementos ou pessoas estranhas aos diferentes 

espaços do sagrado. Tudo o que Deus criou, na natureza, na sociedade ou no culto, teriam seu 

lugar próprio, que não devia ser alterado pelo homem. A Israel é, então, revelada a essência dessa 

diferenciação existente na criação, entre o que seria puro e impuro e do que, a partir do momento 

em que YHWH estava em seu meio, seria sagrado e profano. O sacerdote é o intérprete e 

transmissor privilegiado desse conhecimento para o povo. Caso falhasse nessa tarefa, toda a 

sociedade e a própria presença divina estariam em risco.        

 O culto, com seus diferentes tipos de sacrifício, existia a fim de manter esse estado de 

coisas. YHWH determinara sacrifícios para a expiação do santuário, pré-requisito para o Seu 

culto. A Ḥata’at impediria que impurezas inadvertidas, naturais ou não, atingissem o lugar 

sagrado. A Ḥata’at alternativa permitiria que impurezas mais graves, mas remediáveis, fossem 

também purgadas. O ‘Ašam converteria ações sacrílegas e que exigissem punição, em casos de 

reparação de danos, acompanhado de sacrifício, evitando, assim, a contaminação do santuário. 

Graças ao rito do bode expiatório e de expiação realizado pelo sumo sacerdote no Santo dos 

Santos e no Santo, a cerimônia do Yom Kippur livraria a nação das faltas graves e crimes 

premeditados que se acumulavam diante de YHWH. Com isso, os sacerdotes procuravam manter 

o sagrado em sua pureza original, separado do que é estranho a ele, o profano e o impuro. Já a 

‘Olah, a Minḥah e o Zevaḥ Šlamim, ofertados sobre o altar, prestariam o devido culto a YHWH. 

Todas essas ofertas, com certos poderes expiatórios em favor do ofertante, que assim restabelecia 

o relacionamento apropriado com seu Deus, também eram, às vezes ao mesmo tempo, ação de 

graças, súplica por bênçãos e direção, desejo de comunhão, louvor, pagamento de votos etc. 

Enfim, orações materializadas que, em forma de fumaça, subiam visivelmente aos céus, 

provindas do altar de YHWH.  

 Mais tarde, após a queda do reino de Israel e em vista da reforma de Ezequias, uma escola 

sacerdotal – por nós conhecida como “escola de santidade” (H) - influenciada pela pregação 

profética, atualizará o material que herdara de gerações anteriores de sacerdotes. A preocupação 

com questões cotidianas da população demonstraria a vontade desses sacerdotes de afirmar que o 
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culto devia andar de mãos dadas com um esforço do povo em direção à santificação em todas as 

áreas da vida. Também revelará o outro lado da moeda, pois mais do que nunca se sublinhará que 

a conduta do cidadão comum, mesmo os estrangeiros residentes, surtia efeitos sobre o santuário. 

Faltas morais e éticas são frisadas e listadas nominalmente como elementos que contaminam o 

Templo e a terra que Deus confiara aos israelitas. A obediência às suas leis, civis ou cultuais, era 

o pressuposto para garantir sua permanência na terra prometida aos pais. H, diante da irreversível 

tragédia que atingira o reino do Norte, lidaria com a probabilidade da não aceitação do culto por 

YHWH. Por isso, uma nova ênfase na vida do homem comum, de quem, tanto quanto dos 

sacerdotes, também dependia um culto irrepreensível.   

    Em 592, como vimos em nosso segundo capítulo, a tragédia alcançaria Judá e sua elite seria 

levada ao exílio. Na Babilônia, Ezequiel foi encarregado de anunciar aos seus compatriotas 

exilados o inevitável fim do Templo, sua mais preciosa instituição, “o orgulho de vossa força, o 

encanto de vossos olhos e o desejo de vossa alma” (24, 21). Em primeiro lugar, Deus executaria 

a justa punição. Num segundo estágio, Ele promoveria as necessárias transformação espiritual e 

reorganização social. Deus mesmo tomaria a iniciativa de todas as mudanças. Os babilônios 

haviam sido instrumentos de Deus, e, por isso, o poder temporário sobre o Seu povo era 

permitido por Ele. Assim, o profeta abria o caminho para a superação da crise que abalou a 

nação. Entretanto, não foi apenas o ambiente exílico que propiciou as peculiaridades do livro de 

Ezequiel. O livro em seu todo reflete sua origem sacerdotal. A preocupação em precisar datas, as 

descrições detalhadas, a linguagem cultual, a centralidade e o imaginário do Templo, a ideologia 

da santidade sacerdotal e do santuário em seus graus diferenciados, a guarda das coisas e lugares 

santos, bem como as reações de reverência do profeta diante da divindade, são algumas das 

características sacerdotais que percebemos durante a análise dos textos. A magnificente 

manifestação da Glória junto ao rio Kvar na Babilônia é corretamente interpretada, na lógica 

sacerdotal de Ezequiel, como um sinal de más notícias. Por que YHWH não estava repousando 

em Seu lugar santo em Jerusalém? Ao mesmo tempo, o aparecimento de Deus na Babilônia 

apontava para o futuro abandono do Templo e simbolizava a presença de Deus como um 

“santuário em pequena medida” entre os exilados. O sacerdote tornado profeta seria o principal 

canal para este relacionamento temporário e restrito. Enquanto P acreditava na revelação divina 

limitada exclusivamente ao culto após a construção do Tabernáculo, Ezequiel seguiu uma 

concepção mais aberta, influenciada pelos profetas que estabeleciam um contato com o divino 
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independentemente do ambiente, influência já percebida nos textos de H. Convém lembrar, 

porém, que, para Ezequiel, essa é uma situação extraordinária, emergencial e imperfeita. O pleno 

e satisfatório relacionamento com YHWH só poderia acontecer através do culto no santuário, 

quando retornassem à terra de Israel.   

 Parte da missão do profeta é vindicar o nome de Deus. A responsabilidade com relação 

aos eventos que se desenrolavam devia ser esclarecida. Por um lado, o povo não duvidava da 

justificativa, mas argumentava sobre quem devia carregar a culpa (Ez 18). Ezequiel, por seu lado, 

não hesitou: todas as gerações haviam pecado. Segundo o profeta, a desobediência, o pior pecado 

na perspectiva sacerdotal, havia sido a marca do relacionamento entre Israel e Deus desde o 

princípio. Enquanto, para P, o período do deserto fora um tempo utópico da mais direta revelação 

e da vinda da divindade para o meio de Israel a fim de viver no Tabernáculo, para Ezequiel, havia 

sido caracterizado por uma desobediência desafiadora de Israel e pela promessa divina de 

dispersá-los.  

Entretanto, a literatura sacerdotal certamente acreditava na eficácia do arrependimento e 

do culto estabelecido pelo próprio Deus e transmitido a Moisés. H, diferente de P, considerou a 

possibilidade da destruição da nação e do Templo em Lv 26. A queda de Israel em 722 

demonstrara que o culto poderia não ser suficiente se não realizado no lugar correto com os 

procedimentos certos e, também, por uma nação justa e ética. Ezequiel guardou todas essas 

crenças consigo, enquanto parece ter ido além de seus antecessores em muitos aspectos. As 

visões retratadas nos capítulos 8-11 refletem a preocupação sacerdotal com relação à pureza do 

culto e, baseado em textos de H, denunciou os pecados morais e sociais como abominações que 

maculavam o Templo. A visão das abominações passadas e presentes forneceram o contexto e a 

justificação para a partida de Deus e a destruição da cidade. Essa destruição já estava 

determinada por YHWH quando, seis anos mais tarde, o exército babilônio entrou e incendiou a 

cidade. O quadro geral faz-nos perguntar qual fora o papel do culto para Ezequiel até aquele 

momento e por que falhara. Na verdade, como vimos, ele evitou localizar o Tabernáculo e o 

Templo historicamente. O primeiro não é sequer mencionado durante sua narrativa histórica do 

capítulo 20. Aparentemente, por um lado, YHWH esperava para julgar o Seu povo, mas, por 

outro, esperava também o restabelecimento apropriado de Seu culto para um povo ao qual 

poderia dizer: “...no meu monte santo, no monte alto de Israel – oráculo de Senhor YHWH – ali 

na terra me servirá toda a casa de Israel. Aceitar-vos-ei e ali requererei as vossas contribuições, 
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as primícias de vossos dons, juntamente com todas as vossas coisas santas. Aceitar-vos-ei com (a 

oferta de) odor agradável quando vos tirar do meio dos povos e ajuntar-vos das terras por onde 

fostes dispersos e manifestarei em vós minha santidade aos olhos das nações.” (Ez 20, 40-41). 

Ezequiel foi o sacerdote chamado a ser profeta a fim de escrever a história da culpa, julgamento e 

restauração da sociedade que deveria respeitar a ordem da criação, separando o sagrado do 

profano, e permitir YHWH ser o seu Deus. 

O mito fundador do Tabernáculo/Templo e do culto de Jerusalém mostra a importância 

única que essa instituição teve na sua visão de mundo e na perspectiva histórica do seu 

sacerdócio, conforme narrado na Torá. Instituição essa para a qual os sacerdotes eram investidos 

exclusivamente com o propósito de proteger e servir, razão única de sua existência, posição e 

separação com relação ao mundo profano. Ezequiel apenas confirma o ideal e a centralidade do 

Templo no pensamento sacerdotal. Tanto quando denuncia seu povo e anuncia a tragédia que 

cairia sobre Judá quanto quando visualiza a reconstrução da sociedade, sua referência é uma só: a 

presença divina que habita no Santo dos Santos. Suas poucas divergências em relação à literatura 

sacerdotal, por ele herdada, bem como suas regras e planta para o novo santuário, apontam para 

uma atualização e recrudescimento, com o intuito de salvaguardar o Templo e a santidade de seu 

habitante divino. A destruição do Templo, portanto, não alterou, mas ao contrário, fortaleceu toda 

a estrutura em que o pensamento sacerdotal se baseava e se construíra. A sociedade e a planta do 

Templo concebidas em Ezequiel são exatamente como um mapa espiritual. Contudo, isso não 

significa que a crença do sacerdote-profeta Ezequiel na morada divina e no seu culto, como a 

forma mais perfeita de relacionamento do povo com YHWH e fonte de bênçãos de YHWH para 

Seu povo, estivesse fundamentada agora num mundo imaterial ou imaginário. A terra de Israel 

não é um mundo celestial; seu príncipe é bastante humano e, por isso, deve submeter-se a 

restrições e a regulamentações; o Templo deve ser protegido por ser real e concreto; mesas estão 

dispostas com os instrumentos necessários para a esfola e corte dos animais para o sacrifício; 

sacrifícios de expiação pelo povo e para a purificação do Templo continuam a ser oferecidos; do 

altar sai um canal para escoar o sangue das vítimas; os leigos têm direito a câmaras a fim de 

compartilharem suas refeições com a carne dos sacrifícios preparadas pelos levitas nas cozinhas; 

os sacerdotes deviam vestir-se e portar-se adequadamente para aproximar-se fisicamente do 

sagrado. Não é uma dimensão sobrenatural, mas antes uma visão espiritual e teocêntrica do 

mundo. Afinal, para Ezequiel, essa foi a maneira idealizada pela própria divindade para viabilizar 
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o relacionamento entre o homem e Deus. Os autores-sacerdotes do Rolo do Templo receberam e 

trabalharam com essa herança. Baseados na Torá e influenciados pela visão de Ezequiel, 

elaboraram um documento único, cuja ousadia e engenhosidade ainda desafiam a sua devida 

compreensão. 

No retorno do exílio, uma sociedade bastante diferente daquela que existira começa a se 

formar. Os antigos textos veiculados à lei de Moisés são reunidos, provavelmente por uma 

geração pós-exílica da Escola de H. Esdras apresentará a Torá ao povo e, pela primeira vez, a 

tradição sacerdotal ancestral estaria compilada junto a outros materiais mosaicos e é legada 

também à população laica de Israel. Ainda na época de Esdras e Neemias, aparecerão as 

primeiras evidências de tensões e rupturas sociais sectárias. O fim do período persa e início do 

período helenista verão nascer as primeiras produções de apócrifos e pseudepígrafos, como 

Henoc e os Testamentos dos Doze Patriarcas. Obras como os Luminares de Henoc apontam para 

o envolvimento sacerdotal em textos de conhecimento astronômico e nos círculos apocalipsistas. 

Henoc é o primeiro testemunho de que sacerdotes do Segundo Templo elaboraram e buscaram 

divulgar um calendário solar que passasse a guiar o tempo sagrado do Templo e da sociedade 

judaica. Essa é uma prova essencial de que sacerdócio e crenças apocalípticas, com base na 

especulação pelos mistérios e conhecimentos ocultos do divino, não eram antagônicos. Pelo 

contrário, círculos sacerdotais podem estar na origem desses movimentos ou, pelo menos, 

ajudaram a desenvolvê-los. Este forte elo manteve-se ainda na virada da era, como é muito 

visível nas obras encontradas nas cavernas de Qumran.  

A biblioteca encontrada em Qumran reflete inegavelmente essa herança sacerdotal da 

Comunidade, em que o número de textos não bíblicos preocupados com questões sacerdotais, 

principalmente sobre puro e impuro, sobressai indiscutivelmente diante de outros temas1.  Vimos 

no terceiro capítulo que os sacerdotes eram a parte da população com maior acesso à educação. 

Como elite natural da sociedade judaica, os sacerdotes tinham, não apenas acesso, mas, de certo 

modo, o dever de ter ao menos uma educação religiosa no intuito de ministrarem corretamente no 

                                                
1 Lange chega a essa conclusão em sua análise geral da biblioteca de Qumran e de sua comparação com outras 
bibliotecas no Oriente Médio: “A large portion of the Qumran manuscripts are concerned with priestly matters and 

religious law.” (LANGE, 2006, p. 188). Adiante continua: “The high percentage of liturgical or other ritually 

significant texts (calendrical texts, community rules, exorcistic rituals etc) resembles the composition of Ancient 

Near Eastern temple libraries such as one in Sippar. …In principal... the composition of the Qumran manuscript 

collection resembles Ancient Near Eastern temple libraries in its mixture of documentary, literary, liturgical, ritual 

and other of priestly interest.” (Op. Cit., p. 189). Porém, a partir daí o autor deduz, diferente de nós, que isso se 
devia ao fato de Qumran se considerar uma comunidade Templo (Op. Cit., p. 193). 
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Templo e preencherem seu antigo papel de instrutores da lei para o povo. A instrução via tutores, 

a mais comum, era certamente um luxo para poucos, assim como o era o material para escrever, 

como é o caso do pergaminho. É certo que jovens do povo poderiam ter alguma instrução com a 

família, principalmente com relação à religião e os costumes da tradição do povo, mas escrever e 

produzir textos demandava mais que isso. Além dessa base material, autores dependiam de 

círculos que os apoiassem e fossem divulgadores de suas obras. Assim, é fácil concluir que o 

grande número de manuscritos encontrados em Qumran proveio, em sua maior parte, da herança 

ancestral de círculos de sacerdotes que se uniram à seita. Outros tantos foram produzidos por essa 

liderança já dentro da Comunidade em funcionamento. O uso do Hebraico nos documentos 

reconhecidamente da Comunidade é um elemento adicional nesse quadro, sendo que, no período, 

não muitas pessoas eram habilitadas a falar e muito menos produzir textos nessa língua. No 

entanto, ela era a língua do Templo e da religião e fazia parte do cotidiano dos sacerdotes 

enquanto estavam em seus turnos no serviço do santuário. Brooke, como vimos, acredita que esse 

é um dos motivos da escolha do Hebraico pela Comunidade, além do fato de que este era visto 

como a língua escatológica por excelência, o idioma que seria falado no reino messiânico, como 

o fora no paraíso perdido. Adicionalmente, seus documentos escritos em Hebraico evidenciavam 

visualmente o elo que acreditavam ter com as Escrituras. A Comunidade era parte da história da 

salvação e da manifestação de YHWH a Seu povo, e ainda mais que isso, eram os escolhidos para 

presenciar Sua intervenção definitiva em seu favor.  

A uma visão particularista de Qumran com relação à salvação unem-se outros aspectos, 

como a observação de um calendário divergente daquele que guiava a sociedade judaica em 

geral, como vimos, fruto de especulação astronômico-religiosa de círculos sacerdotais, herdado 

pelos sacerdotes aspocalipsistas da Comunidade. Esses são alguns dos elementos que levam a 

maioria dos qumranólogos a definir a Comunidade como sectária. O período após a crise 

antioquena que, em um primeiro momento unira os judeus tradicionalistas em sua luta contra o 

inimigo comum, levou a uma fragmentação social como o povo judeu jamais havia 

experimentado em sua história. O processo de canonização das Escrituras que estava em 

andamento, mas ainda não concluído, propiciava, assim como a própria tendência helenista ao 

debate, que interpretações divergentes da lei levassem a formações de grupos mais ou menos 

radicais com relação a suas próprias convicções em torno de um mesmo centro: qual seria a 

vontade divina para Israel. Também influência do helenismo, observa-se nesse período a 
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conceitualização da religião de Israel que se torna “Judaísmo”, pela primeira vez aceitando 

oficialmente conversos, estrangeiros que desejavam seguir seu estilo de vida e professar a crença 

em um Deus único. Essas transformações e o acesso facilitado à religião e às Escrituras através 

da sinagoga e dos grupos de Ḥaverim, provavelmente mais próximos às idéias farisaicas e de uma 

classe média laica interessada em levar uma vida mais em consonância com a lei, introduziram 

interesses diversos, principalmente leigos, à pauta dentro da sociedade. A participação farisaica 

na revolta macabaica, juntamente com seu apoio aos primeiros hasmoneus, levou a interpretação 

laica da lei pela primeira vez ao interior do Templo, e acarretou uma maior abertura aos leigos, 

para muitos indesejada, do fechado rito ancestral. Uma maior leniência com questões de pureza e 

de graus de santidade seguiu-se. Os saduceus aceitaram, esperando a sua vez, o novo estado de 

coisas. Esporadicamente, voltariam efetivamente ao poder, p. ex,, após a ruptura de Hircano com 

os fariseus, situação que permaneceu até a ascensão de Salomé Alexandra ao trono. Porém, outro 

grupo de sacerdotes e levitas tradicionalistas reagiu e, aparentemente, tentou sua chance ao enviar 

uma carta, colocando seus pontos de discordância com a Halakhah que se impunha no Templo ao 

novo dirigente do santuário e governante do povo: talvez Jônatas ou Simão.    

Na Carta Haláquica é perceptível que a ruptura dos essênios com o Templo fora 

motivada por questões de proteção da pureza do Templo e do sacerdócio. O grupo por trás desta 

carta era intimamente vinculado com o sacerdócio do Templo,  sabia exatamente o que lá ocorria 

e acreditava poder influenciar, por sua autoridade e conhecimento das Escrituras, o destinatário 

da carta. Não há dúvida de que na origem de Qumran temos um grupo de sacerdotes, e também 

levitas, preocupados com o destino do Templo. Ao perceberem que seus conselhos foram 

rejeitados, não suportaram ver seu querido Templo maculado e partiram, esperando o momento 

em que Deus lhes devolveria a sua posição e sua herança na terra. No entanto, dependendo se 

contamos CD como anterior a 1QS ou vice versa, são-nos apresentados dois quadros. Ou a 

primeira medida desses sacerdotes foi romper e formar “acampamentos” (ou juntar-se nesses 

“acampamentos” a grupos que já os apoiavam desde a Revolta Macabaica) que se espalharam até 

um grupo decidir-se por um afastamento mais radical, buscando um grau de santidade semelhante 

ao do Templo dentro de uma “casa” protegida, santíssima para Aarão e santa para Israel ou, outra 

possibilidade, o primeiro passo foi influenciado por Isaías, pois se sentindo chamados a uma 

volta ao deserto, isolaram-se ali esperando a reconquista da terra, cultivando a pureza e a 

santidade. Dali outros grupos formaram-se e pessoas de fora uniram-se à sede em Qumran ou aos 
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acampamentos na terra. De qualquer modo, é bastante claro pelos seus escritos que eles se 

consideravam em exílio, em Qumran ou nos acampamentos, aguardando a volta ao lugar que, 

assim acreditavam, lhes cabia por direito.      

Dessa forma, a Comunidade foi se firmando, com sua liderança sacerdotal à frente. Segundo 

os textos comunais, os sacerdotes, auxiliados por levitas, coordenavam reuniões de estudo e 

oração, comandavam as reuniões do conselho, lideravam a liturgia e os ritos (como a aspersão da 

água purificadora), pronunciavam bênçãos, preparavam a comida pura da Comunidade, da qual 

todos dependiam2 (também a bênção necessária para iniciar-se qualquer refeição), administravam 

os bens comuns, admitiam e instruíam candidatos, produziam, se não todo o material da seita, 

certamente sua maior parte3, entre tantas outras tarefas proeminentes que pudemos observar em 

nossas análises dos documentos, quer fossem nos seus mais diferentes estratos ou mesmo entre 

aquelas cópias paleograficamente mais recentes dentro da Comunidade. Esse é o caso de 4QS(d), 

geralmente datado de 30-1 a.C.. Apesar de não apresentar os trechos referentes a Zadoc nem as 

passagens que transpareciam uma maior auto-compreensão da Comunidade, deixando espaço 

para a hipótese de que é um texto mais antigo e menos desenvolvido que o de 1QS, o manuscrito 

seguia informando que “somente os filhos de Aarão terão autoridade no julgamento e nos bens” 

(1QS IX, 7). Vimos, no entanto, que 1QS, mais antigo paleograficamente, datando de 100 a.C., 

era provavelmente o manuscrito oficial do documento da Regra na Comunidade. Além de ser o 

mais completo, o mais atual e desenvolvido, seu armazenamento cuidadoso na Gruta I parece 

também ser outro indício nesse sentido. Dimant e Tigchelaar, pelas evidências redacionais e 

materiais do manuscrito, argumentam que ele provavelmente foi escrito por uma autoridade 

dentro da Comunidade. Tanto em CD como em 1QS, é observável a mensagem visual de 

autoridade e hierarquia comunal, em que sacerdotes sempre têm prioridade, seguidos dos levitas 

e, então, dos membros da Comunidade, que, por sua vez, eram arranjados de acordo com sua 

posição conforme os critérios de conhecimento e pureza da seita (em CD, ainda teríamos em 

quarto lugar os gerim, estrangeiros residentes). Josefo mesmo nos informa que membros das 

graduações mais altas da Comunidade sequer tocavam os de graus inferiores de modo a não se 

contaminarem com sua impureza. Essa afirmação de Josefo leva a ponderar se os sacerdotes, 

                                                
2 Que os sacerdotes preparavam a comida entre os essênios nos é informado por Josefo (cf. Guerra 2, 143; Ant. 18, 
22). 
3 Se esses materiais se encontrassem entre os textos bíblicos, sem as idéias pré-concebidas sobre a Comunidade que 
os produziu, poucos especialistas não os classificariam como obras sacerdotais. 
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sempre colocados em um patamar acima e separados dos demais membros, formando sua “casa 

de suprema santidade”, misturar-se-iam com seus companheiros de seita. Em ambos os 

documentos de regras comunais também transpiram preocupações sacerdotais, principalmente no 

que concerne ao puro e impuro em sua forma mais estrita. 1QS é claro ao afirmar que a doutrina 

comunal, seu conhecimento e orientação de vida estavam fundamentados na perspectiva 

“zadoquita” do mundo e a ela demandavam total obediência. 

Os cargos de liderança provavelmente eram compartilhados entre sacerdotes e levitas. O 

seu líder espiritual, o Maskil, era mais certamente um sacerdote, figura de autoridade máxima em 

Qumran. Suas tarefas coincidem com aquelas da liderança, mas era provavelmente seu 

coordenador e o cabeça do grupo. Conjecturamos mesmo que fosse um cargo criado no vácuo da 

morte do Mestre de Justiça, o primeiro sacerdote que lhes interpretara e instruíra as Escrituras, 

revelando o que estava escondido a Israel, e no que haviam errado desde sempre. Nisso vimos um 

dos muitos pontos importantes que a teologia de Qumran tem em comum com a teologia 

veiculada no livro de Ezequiel, ou seja, Israel caminhara em erro desde seu chamado do Egito. 

Desta forma, o Maskil continuava a missão do Mestre como o intérprete e instrutor mor da 

Comunidade. Já o cargo do Mevaqqer era mais flexível, provavelmente podendo ser preenchido 

também por levitas. Mais próximo dos membros e de seus problemas, o Mevaqqer exercia tarefas 

mais técnicas e práticas, e é possível que houvesse mais que um tipo de Mevaqqer. Esse aspecto 

fica mais claro ainda dentro da dinâmica comunal dos acampamentos. Ali, sacerdotes que não 

tinham formação suficiente deviam ser substituídos por levitas preparados, mas, aparentemente, 

nunca por um leigo. Encargos litúrgicos, por sua vez, deviam ser sempre preenchidos por 

sacerdotes, e, em casos de avaliação de impureza de pele, p. ex., o sacerdote era o único com 

autoridade para fazê-lo, mesmo que fosse alguém limitado intelectualmente. Assim, a despeito de 

estarem longe do santuário, os sacerdotes da seita, dentro da dinâmica comunal, fizeram-se tão 

imprescindíveis quanto quando mediavam o sagrado no Templo. Até no mínimo necessário para 

a vida os membros dependiam dos sacerdotes. Vimos acima com Josefo que a comida pura devia 

ser preparada por sacerdotes e, também através de Josefo, fomos informados de que essênios 

expulsos da Comunidade preferiam a morte a alimentar-se com comida que não fosse pura dentro 

dos critérios da seita. Ao almejar, portanto, substituir temporária e parcialmente as funções do 

Templo em suas práticas religiosas, esses sacerdotes lograram manter sua posição dentro de uma 
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estrutura comunal que, em seu desejo, visava a reproduzir, de forma ainda reduzida, o novo 

Israel.     

O futuro messiânico, do mesmo modo, não alteraria seu mundo tanto assim. É claro, os 

sacerdotes da seita retomariam o poder sobre Israel, confirmando sua liderança sobre todas as 

instituições. Também deixariam muito claro, visual e fisicamente, sua prioridade sobre o Messias 

de Israel, que adentraria na sala do banquete messiânico somente após a solene entrada do sumo 

sacerdote e seus companheiros. O Messias sacerdote esperado pela Comunidade dividiria 

harmoniosamente o poder com o Messias leigo, como havia sido profetizado por Zacarias. A 

crença escatológica qumrânica, no entanto, parece por vezes tender para a escatologia chamada 

“restauradora”, como é o quadro que vemos em 1QSa. Outras vezes, tende para a escatologia 

“utópica”, baseada na crença em uma mudança cataclísmica e transformadora, esperada como a 

única esperança para o humano. Contudo, não sabemos o quanto em Qumran essa intervenção e 

renovação divinas não acabariam resultando na sociedade por eles projetada, calcada nos moldes 

bíblicos, mas refletindo estruturalmente a sociedade da comunidade do retorno, em que dois 

messias, o sacerdote e o rei, governariam lado a lado. Se o Rolo do Templo realmente veicula 

expectativas da Comunidade, poderíamos inferir que mesmo compartilhando poderes, em última 

instância, há uma tendência a conferir à autoridade dos sacerdotes, e claro, de modo especial à do 

sumo sacerdote, uma aura de “infalibilidade” incontestável.  

Para alcançar tais bens escatológicos e ser julgada inocente para herdar a terra, a Comunidade 

de Qumran ainda se apoiava em outra premissa do pensamento do Templo, qual seja, a 

necessidade de purificação das impurezas e do perdão dos pecados. Tendo sido eleitos por 

iniciativa divina, tiveram percepção do seu erro e puderam arrepender-se e, a partir dessa 

revelação, seguir a correta interpretação das Escrituras proposta pela Comunidade. Assim, Deus 

expiava-os de seus pecados através do arrependimento e do exílio, para também eles terem poder 

expiatório e purificar a terra que seria novamente povoada pelo povo eleito. Aqueles de Israel que 

não percebiam seus pecados e permaneciam em sua obstinação renegando seu Deus e Sua lei, 

seriam julgados e condenados, conforme fora um dia anunciado pelos profetas. A Comunidade 

não constituía o verdadeiro Israel, mas seus membros fiéis seriam aqueles julgados dignos das 

promessas feitas aos patriarcas. Enquanto isso, tinham capacidade de expiar a favor da terra de 

Israel por sua obediência, pela oração e pela perseguição e sofrimento, apesar de sua inocência. 

Os pecados e transgressões cometidos dentro da Comunidade deviam ser devidamente punidos. E 
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como Deus portava-se com Seu povo, a Comunidade assim fazia com os recalcitrantes, 

colocando-os em exílio temporário visando ao arrependimento e à purificação, ou declarando 

“Karet” sobre eles, expulsando-os irrevogavelmente4. As impurezas do corpo eram purificadas 

através das abluções e lavagem de vestes. As impurezas mais graves, que demandavam sacrifício 

de Kaparah, eram expiadas através das águas purificadoras, ministradas exclusivamente pelos 

sacerdotes da Comunidade. O sacrifício de purificação mais poderoso, a água preparada com as 

cinzas da vaca vermelha, que limpava até mesmo a impureza do contato com a morte, servia 

temporariamente para expiar qualquer impureza que pudesse acometer os membros da 

Comunidade. Mesmo assim, membros da Comunidade de CD continuaram a enviar anátemas ao 

santuário. Josefo também testemunha que essênios freqüentavam o complexo do Templo, mas 

eram impedidos de participar do culto. Esses impedimentos viriam por parte do próprio pessoal 

do Templo, que, para Baumgarten, via nos essênios homens ritualmente impuros por seguirem 

suas próprias regras no que concernia aos processos de purificação. Os homens da Comunidade 

de CD, por sua vez, tinham suas críticas inflamadas no que se refere à forma como o culto estava 

sendo conduzido. Também havia o problema crucial do seguimento de calendários diversos. 

Todos esses aspectos dificultavam qualquer participação normal no Templo e, aparentemente, a 

Comunidade mais estrita ligada ao sítio de Qumran rompeu com o Templo maculado, esperando 

por outro, que se guiaria por seus altíssimos critérios de pureza. Isso, porém, não significa que 

acreditassem que Deus já havia abandonado o Templo, que, no Pesher Habacuc é denominado 

“Santuário de YHWH”. Deus ainda agiria, como acontecera no exílio da Babilônia, quando 

abandonara Seu Templo à destruição e dispersara Seu povo infiel. Todavia, não exatamente como 

havia agido antes, pois, presentemente, estava-se perto de adentrar os últimos dias, o que havia 

sido apressado pela ação messiânica eficaz da Comunidade. Agora seria definitivo, aqueles não 

passíveis de restauração seriam aniquilados e a conquista da terra totalmente purificada através da 

expiação efetuada pela Comunidade não seria mais posta em risco.        

Também seria graças à coordenação militar, através das trombetas conforme projetadas por 

YHWH, que os sacerdotes, por inspiração divina, levariam por fim Israel a vencer a guerra 

escatológica. Conforme tocassem suas diferentes trombetas, no momento adequado, o exército de 

Israel tomaria conhecimento da estratégia a seguir e, assim, alcançaria o sucesso. O Templo, 

                                                
4 Vimos também que o testemunho de Josefo pode demonstrar que, em alguns casos, ex-membros à beira da morte 
eram re-integrados. 
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segundo as expectativas da Comunidade, estaria em pleno funcionamento, expiando pelos 

homens acampados no acampamento sagrado do exército de Israel e propiciando as graças 

necessárias para a vitória das tropas da luz, formada por homens fiéis a YHWH e anjos que os 

auxiliariam nas esferas celestes contra os anjos das trevas. O Templo, portanto, era elemento 

primordial para a deflagração final do tempo messiânico e faria parte desse mundo que renascia. 

Não há, então, por que conjecturar que Qumran almejasse um Templo e um culto apenas 

“espirituais” e muito menos que tivesse desenvolvido de forma radical a idéia de Templo 

espiritual em seu exílio. A idéia de que se sentiam em exílio aparece em vários documentos da 

Comunidade. O Templo futuro, por seu lado, não aparece apenas na Regra da Guerra, apesar de 

que já seria um testemunho contundente sendo um documento basicamente sectário e querido na 

Comunidade, mesmo se se aceite que foi desenvolvido a partir de uma fonte primária anterior.       

Os dois ou três Templos mencionados em 4QFlor também apontam para essa expectativa. O 

“Templo de Israel” certamente refere-se ao I Templo, destruído pelos babilônios, e talvez 

também ao Segundo, maculado pela presença estrangeira. O Templo de Homem/Adão e o 

Templo de YHWH podem muito bem ser o mesmo e, segundo Wise, seriam aquele do futuro 

messiânico. Este Templo, ele identifica com aquele descrito no Rolo do Templo. É provável que a 

própria Comunidade tenha feito essa identificação a partir desse documento que lhes foi herdado. 

Pode-se inferir dos textos produzidos pela seita que concebiam a história da salvação em fases. A 

fase em que estavam vivendo propriamente era designada “o tempo da impiedade”, em que o mal 

alcançaria seu maior nível, levando à intervenção divina. A existência da Comunidade, que unia 

os justos, pesava nessa decisão a favor do desfecho final. O tempo que se seguiria era 

denominado “os últimos dias”, dias de luta e de vitória para o exército da luz e para o “príncipe 

da Comunidade”. E enfim, após a reconquista, em um tempo determinado por YHWH, uma nova 

criação surgiria. O tema da nova criação, aparentemente, não foi em momento algum 

desenvolvido literariamente por Qumran. Se é real que eles criam na ressurreição, como defende 

Puech, o que nós também acreditamos, esse tempo pode ter relação com o retorno dos mortos, 

fiéis a YHWH, à vida, para terem a oportunidade de honrar devidamente a Seu Deus em um 

Templo e realidade perfeitos. A crença escatológica de Qumran, como sabemos, não é 

apresentada como um quadro monolítico e sistemático, bem como não permaneceu a mesma nos 

200 anos de existência da Comunidade. Charlesworth bem demonstra que ela foi se 

desenvolvendo com o tempo. É provável que as referências aos Messias em 1QS sejam tardias, 
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bem como aquela ao Príncipe da Comunidade em 1QM. Talvez essa evidência ajude a explicar o 

fato de o Rolo do Templo não ser escatológico, embora utópico. Ou seja, enquanto as fontes 

utilizadas no RT não parecem ser, em si, escatológicas, é assim que a seita passou gradativamente 

a enxergar o documento como um todo, conforme o messianismo e a escatologia desenvolviam-

se dentro da Comunidade.  

As leis descritas no RT, algumas talvez até pouco posteriores a Crônicas e que se uniram a 

leis contemporâneas do redator, seriam impostas à nova sociedade como o exemplo máximo do 

alto nível de santidade e pureza que Israel poderia alcançar. Pelas promessas divinas da 

eternidade de Sua lei, é válido inferir com Lyons e, de forma indireta, com Wacholder, que, ao 

menos em relação ao culto, o estado de coisas descrito no Rolo seria aquele mesmo esperado para 

o momento da nova criação. A eternidade do Templo aqui não significa que o edifício devia ser o 

mesmo para sempre. Para Qumran, o Templo escatológico viria trazendo eternidade não apenas à 

realidade tão desejada de um mundo ideal, mas também às pessoas que ali viveriam. O que 

realmente importava, contudo, era a promessa divina de que YHWH habitaria em Seu Templo, 

primeiramente naquele construído por Israel e posteriormente pela própria divindade, Templo 

esse que estava no meio de Seu povo, lugar sagrado onde podiam encontrá-Lo e relacionar-se 

com Ele.  

Essas leis, por sua vez, mantinham a separação entre o Criador e Suas criaturas, entre o 

sagrado e o profano, o puro e impuro, e entre sacerdotes, levitas e leigos. A rigorosidade dessas 

leis coincide com a rigorosidade das opiniões divulgadas pela Carta Haláquica. Se Qumran 

pretendia realmente construir o Templo projetado no RT, o seu próprio plano arquitetônico 

sinalizava para a proteção ritual mais estrita que um Templo israelita já tivera, mesmo se 

comparando ao plano de Ezequiel. A separação do leigo com relação ao rito praticamente se 

completa. Ele é o ofertante e aquele que espera receber suas porções em algum ponto do portão 

interno, ou depois dele para, então, fazer a refeição com sua família no átrio externo. O levita que 

fazia o abate na área do átrio interno, separada da área do altar, provavelmente levava a porção do 

ofertante, uma vez que o sacerdote era terminantemente proibido de sair da área sagrada com 

suas vestes litúrgicas e estabelecer algum contato ilegítimo da santidade inerente a suas vestes 

com o profano. Essas vestes deviam ser guardadas em armários revestidos de ouro que ficavam 

na Casa da Bacia, onde os sacerdotes lavavam-se para vesti-las quando chegavam para ministrar 

e, depois, para despi-las na saída de seu turno, a fim de poderem voltar ao mundo profano sem 
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correr perigo. A área do altar passa a ser definida como de “suprema santidade”, mas 

provavelmente não equivalente ao Santo dos Santos, onde a presença divina encontrava-se em 

todo seu poder. Segundo a perícope do Yom Kippur (XXVIII) no RT, é ainda o sumo sacerdote o 

único a ter permissão de acesso ao Santo dos Santos, e apenas nesse dia.  

É exatamente na descrição do Santo dos Santos que percebemos quão ideal e a-histórico é o 

Rolo, uma vez que a arca e a Kaporet (com ou sem os anjos acoplados?)5 aparecem ali renegando 

a história e seu desaparecimento. Estaria ali apenas para evitar anacronismos com a “ficção” 

sinaítica ou realmente podemos entender o plano do Templo como a projeção de um ideal para 

um tempo futuro, quando Deus, em Seu poder, possibilitaria sua realização? Inclino-me mais 

para a segunda opção. A mobília do RT segue de perto a descrição do Tabernáculo, inclusive 

requerendo apenas um candelabro, em comparação com os dez que permaneciam no Templo. O 

Templo do documento segue mais ou menos as mesmas medidas que vemos alhures nas 

descrições de outros Templos (Rs, Cr, Ez, Josefo, Mishná). Nesse sentido, ele é bastante realista, 

sendo que as maiores dimensões conhecidas seriam as do Templo de Herodes6. Até o átrio 

intermediário, suas medidas são de 500 cúbitos, equivalente a todo o complexo conforme 

idealizado por Ezequiel. No átrio intermediário, os homens puros podiam fazer suas ofertas. 

Porém, para tomar do sacrifício de comunhão com sua família, o Rolo disponibilizava o átrio 

externo, onde mulheres, jovens até 20 anos e gerim até a terceira geração podiam ficar. Na 

verdade, o Templo de Herodes tinha um átrio mais ou menos equivalente a este: o átrio dos 

gentios, onde também estrangeiros e homens em estado de impureza podiam adentrar. 

Estrangeiros, ao que parece, tinham acesso negado ao Templo no RT. A permissão para que os 

gerim, a partir da quarta geração, adentrassem o átrio intermediário e provavelmente 

participassem do culto parece indicar um tipo de aceitação de “conversão”, uma vez que seria 

difícil admitir que adorassem YHWH nos mesmos moldes que um israelita, permanecendo 

incircuncisos. Ao mesmo tempo, não há referência a um processo de conversão ou mesmo a idéia 

de que o ger seria absorvido na sociedade como israelita “converso”. Como em H, aos gerim 

cabem responsabilidades, direitos e deveres que talvez demandassem a participação no santuário, 

até porque deviam oferecer sacrifícios tanto quanto os israelitas. Também talvez como em 

                                                
5 Como vimos no Cap. 6 e no anexo, os anjos figuram no RT, mas não sabemos se como os anjos gigantes do 
Templo salomônico ou como os anjos que se uniam à Kaporet. 
6 Cf. o trabalho arqueológico e as medidas tiradas dos achados no Monte do Templo (com fotografias) em MAZAR, 
E., 2002. 
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Ezequiel, seriam considerados cidadãos, mas não israelitas, sendo impedidos de casar com 

pessoas do povo. Se esse é o caso, não se pode falar ainda que o autor do Rolo conhecesse o 

fenômeno do proselitismo, que se divulga no primeiro século a.C. Enquanto as dimensões do 

complexo do Templo imaginado por Ezequiel já poderiam ser consideradas bastante acima do 

que se conhecia na época, o complexo do Templo no RT é quase inimaginável, necessitando, 

segundo Broshi, uma empreitada “quase” sobre-humana para que se atingisse a meta de um 

complexo que equivalesse praticamente a toda a Jerusalém do II século a.C. 

Outro aspecto é que homens em estado de impureza também não podiam adentrar o complexo 

do Templo, e isso fica muito claro pela proibição de tampouco poder entrar na cidade do 

santuário. Na cidade do santuário, como vimos no cap. 6, seguiam-se regras severas para a 

preservação de sua pureza, quase tão exigentes quanto as leis relativas ao átrio externo. 

Entretanto, não se pode inferir disso que a cidade teria o mesmo nível de santidade do Templo. 

Oferecer sacrifícios e alimentar-se “diante de YHWH” ainda deviam acontecer exclusivamente 

no complexo do Templo. O Pessaḥ devia ser passado em seus átrios. O nível de santidade da 

cidade ainda é menor que o do átrio externo, e um fosso demarca a separação entre o lugar santo 

por excelência e a cidade dos homens. Todavia, em contraste com outras cidades, é bastante 

óbvio que a cidade do santuário tem um lugar especial na geografia da terra. Enquanto as demais 

cidades demandavam pureza equivalente àquela requerida aos habitantes leigos a fim de que estes 

pudessem viver seu cotidiano em estado de pureza, a cidade do santuário estabelecia leis que 

permitissem que a presença santíssima de Deus em Seu santuário pudesse ali permanecer. Para 

tanto, uma vida familiar “normal” era impossível, principalmente com relação à sexualidade. 

Mesmo a ejaculação noturna involuntária requeria o afastamento da cidade e o confinamento até 

que a pessoa estivesse novamente em estado de pureza. Também não havia lugar para o 

confinamento de mulheres nos seus dias de menstruação e no período de impureza pós-parto, o 

que é verificado para as cidades da terra. Relações sexuais na cidade ficavam impossibilitadas. 

Tudo isso indica que a cidade não era um lugar de residência permanente para os homens. 

Provavelmente apenas os sacerdotes durante seu turno anual no serviço do Templo tinham 

permissão de permanecer ali, mas deviam voltar às suas cidades e famílias assim que concluíssem 

seu dever. A resposta para tal enigma seria simplesmente que a cidade fora projetada para abrigar 

os milhões de peregrinos que esperava todos os anos e a cada festa em que a presença de Israel 

em massa era demandada pela lei, o que o povo fiel sonhado pelo autor do Rolo certamente 



372 
 

cumpriria. Nesse sentido, concordamos com Maier que, por fim, conclui que as dimensões do 

Templo, partindo dessa expectativa idealista, não seriam assim tão exageradas. Afinal, festas para 

a apresentação de todos os produtos da terra estavam programadas. Agora também o vinho e o 

óleo deviam ser oferecidos, dando seguimento às festas da cevada e do trigo. A oferta da madeira 

nova, que reporia a madeira velha que não servia mais para o altar, merecia seis dias de 

peregrinação solene, em que todas as tribos se comprometiam com o culto. Essas festas 

provavelmente eram celebradas não oficialmente no tempo do autor da fonte, que as 

institucionalizou como mandamentos de YHWH no Sinai.  

Para cuidar do funcionamento dessa sociedade, o Rolo discrimina algumas instituições, entre 

elas, a monarquia, o conselho real, o tribunal e o exército. O monarca não é o Davi ideal das 

profecias bíblicas e precisa ser protegido contra o pecado e contra seus inimigos por uma guarda 

pessoal, formada de 1.000 homens de cada uma das 12 tribos de Israel. O conselho estabelecido a 

partir de doze sacerdotes, 12 levitas e 12 representantes de cada tribo deve guiá-lo e ao rei cabe 

total obediência. O maior peso e proeminência do pessoal do culto e principalmente dos 

sacerdotes, aqueles que têm a guarda do livro da Torá que deve ser seguido pelo rei, aponta para 

a preocupação de que a Torá seja cumprida da forma como esses a interpretavam. O grosso do 

exército, por sua vez, não é profissional ou fundamentado sobre mercenários contratados pela 

coroa ou a guarda do rei, mas antes é formado pelas tribos, limitando ainda mais o poder do 

monarca. Assim, a menção às tribos não se deve apenas a uma tentativa de evitar anacronismos, 

mas a idéia de uma volta ao tribalismo é fundamental para o autor da fonte a fim de propiciar o 

equilíbrio de forças dentro da sociedade israelita, assim como desejado por YHWH. A única 

forma de guerra que realmente poderia ser decidida pelo rei, a guerra ofensiva – uma vez que 

guerras defensivas independem de sua vontade -, devia ser, em última instância, autorizada pelo 

sumo sacerdote, que, por sua vez, consultava os desígnios de YHWH pelo Urim e Tummim. No 

tribunal, segundo LVII, 19-20, o rei teria algum papel jurídico, pois é advertido, assim como os 

juízes alhures, a não aceitar suborno e, assim, deturpar a justiça. Porém, se o papel do rei aqui 

como juiz é baseado nas Escrituras, ele era acionado apenas em casos especiais como última 

instância e o cotidiano ficava por conta de juízes, provindos ou não das esferas militares, como 

supõe Schiffman. Barzilay, no entanto, vê nessa menção ao papel de juiz preenchido pelo rei uma 

duplicata com relação às leis referentes aos juízes. Ele acredita que a fonte primária do rei refletia 

um rei muito mais independente, com papéis centrais na sociedade, em comparação com as leis 
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restritivas que viriam posteriormente, no período de Hircano, já sob o trabalho redacional do 

redator qumrânico. Apesar de não entrar nesse mérito, esta hipótese poderia explicar a 

proeminência sacerdotal dessas adições à lei do rei, confirmando o caráter sacerdotal da liderança 

de Qumran.  

Não obstante, em nossa análise, não percebemos um trabalho redacional da Comunidade de 

Qumran. Seus copistas, aparentemente, não introduziram terminologia ou ideologias típicas da 

seita no RT. Em um trecho como o da noiva cativa em que a linguagem da Comunidade pareceria 

mais evidente, esperaríamos, na verdade, alterações muito mais profundas se um redator 

qumrânico tivesse trabalhado nele. Isso porque é difícil de imaginar que os produtores ou 

divulgadores de documentos como a Regra da Guerra ou 4QFlor, vendo-se com o poder de 

alterar a lei que permitia o casamento com estrangeiras prisioneiras de guerra, não aproveitariam 

a oportunidade para revertê-la. Entretanto, acreditamos que Qumran possa ter interpolado suas 

esperanças escatológicas de um Templo a ser estabelecido pela própria divindade, quando 

despontasse a nova criação. De outra forma, a Comunidade não interveio no documento que 

havia herdado e que lhe dava diretrizes para o tempo da reconquista. O respeito e o cuidado com 

que o Rolo era copiado sugerem que ele foi aceito pela Comunidade por aquilo que se propunha 

ser, parte da Torá conferida a Moisés no Sinai. Não um sexto livro que suplementaria um 

pretenso “Pentateuco”. É provável que sequer existisse a idéia de “cinco livros de Moisés”, mas 

apenas uma única lei de Moisés, à qual essa lei para o Templo e a sociedade na terra vinha 

juntar-se. Schiffman parece estar certo ao defender que a última fonte a entrar foi a paráfrase ao 

Dt, pretendendo dar um caráter mais abrangente ao documento. Antes da entrada da paráfrase, o 

documento pretendia primeiramente preencher “espaços vazios” da Torá, como o plano do 

Templo a ser construído na terra ou as leis especiais relativas à cidade do santuário, às cidades da 

terra e às impurezas das casas, não mais apenas da “tenda” do deserto ou do acampamento. A 

paráfrase ao Dt, como vimos, é a única fonte não diretamente preocupada com questões de pureza 

e do santuário. A lei do rei, independentemente de ser parte intrínseca da paráfrase ao Dt ou uma 

fonte autônoma, é o contraponto civil ao plano do Templo, estabelecendo as leis da sociedade que 

protegeriam o Templo. E é nessa associação que é criada dentro do documento que o papel vital 

dos sacerdotes na sociedade em geral, parte original da fonte ou não, é compreendido. Isso 

porque a preocupação do documento está focada na manutenção da pureza do Templo e de seu 

arredor, e sacerdotes e levitas em cargos chaves nas instituições civis estariam prontos para fazer 



374 
 

valer as leis da Torá sobre o rei e sobre o povo. É sob a ótica do documento como um todo que 

essas questões se esclarecem.  

E foi obviamente um grupo de sacerdotes, cujas intenções nesse sentido parecem evidentes, 

que redigiram, senão todas as fontes do RT, certamente o maior número delas. Também foi um 

grupo de sacerdotes que editou sua versão “final” (mais a interpolação de Qumran, se aceitarmos 

a teoria da adição do Templo divino na Col. XXIX). Talvez algumas fontes tenham sido 

compostas por esse mesmo grupo ou desenvolvidas por ele. Esse grupo, p. ex., pode ter 

desenvolvido um plano primário de Templo com intuito de atender suas demandas por um 

Templo que acolhesse todo o Israel, que passaria a freqüentar regularmente e em massa as festas. 

As leis de pureza do Templo e da cidade do santuário podem ter sido escritas nesse mesmo 

momento. A fonte do calendário dos sacrifícios demonstra que o grupo que a escreveu já tinha 

absorvido o calendário solar na sua idéia do que seria a liturgia judaica no futuro. A absorção já 

era total uma vez que não se verifica a tentativa de justificá-lo ou explicá-lo como uma inovação, 

o que faz dele, no mínimo, posterior a Henoc e talvez, também, a Jubileus. Se a fonte é realmente 

anterior e de um círculo diferente do redator do RT, suas ideologias eram muito próximas. Como 

o autor da fonte do Templo, seu pensamento é voltado à abrangência e rigorosidade máxima para 

que a pureza do Templo e da terra fosse salvaguardada. Por isso, ele(s) demanda(m) que os 

sacrifícios de pureza viessem acompanhados de toda espécie de ofertas: animal, que era a 

comum, mas também de grão e de vinho. Assim, acreditava estar assegurando uma expiação mais 

completa. A inserção das festas da oferta do vinho e do óleo parece apontar para essa ânsia pela 

totalidade. Todos os produtos essenciais da terra seriam parte ofertados a YHWH e o restante 

seria devolvido de modo apropriado para o consumo profano e puro do povo eleito. Alguns 

especialistas acreditam que o sentido de Kaparah, “expiação”, tenha se alterado por esse tempo. 

Werman, por sua análise do documento, percebe que o verbo aparece sempre vinculado a pessoas 

no RT. A continuidade do rito de Kippur no Templo pode indicar que se presumia uma inter-

relação entre a expiação do Templo e das pessoas, uma vez que o humano, seja através de 

impurezas rituais ou morais, é o agente exclusivo transmissor de impurezas. O sacrifício de 

purificação, no RT, precede todo e qualquer outro sacrifício, independente do caráter da 

cerimônia litúrgica. Ele liberaria o Templo e o povo de sua impurezas, possibilitando a oferta dos 

demais sacrifícios. Em ritos de Kaparah, segundo Werman, a ‘Olah santificaria o altar, 

liberando-o para a sua utilização posterior. Assim, vemos que o ideal transmitido nessa fonte 
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coaduna-se perfeitamente com o ideal dos autores da fonte do Templo e das leis de pureza. Como 

essa fonte pode ser datada depois de Henoc e talvez depois de Jubileus, também a diferença 

temporal entre elas não deve ser muito grande. Algumas das leis de pureza mais gerais, 

principalmente relacionadas ao processo de purificação do contato com um cadáver, podiam 

existir anteriormente, e teriam sido talvez trabalhadas mais um pouco e incorporadas dentro dessa 

mesma perspectiva em que o cuidado com a pureza da terra e do Templo é o foco. E, como 

sugere Schiffman, por último o redator fecharia o texto com a paráfrase ao Dt, que, embora 

confira ao documento a impressão de que a lei de Moisés estaria completa, podendo sugerir o 

desejo de substituir a Torá existente, essa impressão não se sustenta após um melhor escrutínio. 

Leis importantes relativas ao homicídio ou ao adultério não aparecem ali, mas tampouco 

podemos nos apoiar na argumentação de que isso se deveria ao fato de tratar-se de uma sociedade 

ideal. Um tribunal é estabelecido com a ameaça de pena de morte para os juízes que aceitassem 

suborno, mas uma lei civil sistemática não faz parte do documento. As regras básicas 

concernentes aos sacrifícios ainda permanecem em Lv. A história do povo, a libertação da 

escravidão, a chegada ao Sinai, todo esse quadro, mais que necessário para o próprio valor 

intrínseco do documento, não aparece nele, mas somente no Pentateuco. 

Existem muitas teorias que buscam determinar o contexto no qual este grupo de 

autores/redatores trabalhou. Muitas delas, inclusive do próprio Yadin, apontam para o governo 

hasmoneu, principalmente de Hircano (ou Janeu) como um modelo às avessas para a lei do rei. 

Porém, grande parte das leis contidas ali remete, da mesma maneira, a acontecimentos com reis 

bíblicos, que imediatamente nos trazem à mente a conseqüência funesta do exílio. Se a proibição 

de multiplicar mulheres pode remeter às concubinas de Janeu, com muito mais facilidade 

lembram as mulheres estrangeiras que, segundo o deuteronomista, desviaram Salomão. Além 

disso, paleograficamente, a lei do rei em 4Q524, sua cópia mais antiga, parece ser anterior ao 

reinado de Janeu. A questão mais pontual levantada pela lei do rei é a demanda para que a guarda 

real não permitisse que o rei fosse capturado e, assim, ficasse em poder de estrangeiros. 

Realmente, parece ter como base um caso específico, e realmente somos remetidos à trágica 

captura de Jônatas, que, ao dispensar parte da sua tropa, cai na armadilha de Trifon e é, por fim, 

assassinado. Ao mesmo tempo, também podemos recordar Sedecias, que tentou fugir sozinho do 

cerco a Jerusalém e foi capturado pelos babilônios. Elledge, por sua vez, pode estar certo em que 

o fato é definitivo para a datação e o contexto desta fonte. De qualquer forma, a partir de nossa 
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análise, percebemos que o documento volta-se ao modelo bíblico de sociedade e ao ideal 

sacerdotal do Templo como centro dessa sociedade, como o Tabernáculo fora o centro do 

acampamento israelita no deserto. A lei do rei volta-se à Bíblia contra formas estrangeiras de 

governo, em especial helenista, mas independe do momento em que ocorreu a adaptação dessas 

formas de governo pelos hasmoneus. O documento parece muito mais transparecer o contragosto 

por anos de vassalagem e intervenção estrangeira em uma sociedade que já tinha seu modelo nas 

Escrituras.  

Assim, acreditamos que o grupo que o escreveu/editou, um grupo de sacerdotes 

tradicionalistas apoiados por levitas, conheceu a perseguição perpetrada pelos selêucidas desde 

Antíoco e lutaram como hasidim ao lado dos macabeus, até se desentenderem com sua liderança, 

seja um tempo após a rededicação do Templo, seja no período de Jônatas. A ruptura pode tê-los 

incentivado a pôr sua lei por escrito, reação a toda influência estrangeira e visão de um retorno ao 

que Israel fora antes de todos esses acontecimentos que foram resultado direto de seus pecados 

acumulados. A lei do rei, assim como o plano do Templo, portanto, não são projetos de reforma, 

mas uma utopia que acredita na intervenção divina para concretizá-la. Desse grupo também 

sabemos que acreditava piamente que Deus ainda lhes falava e que essa voz divina que 

proclamava Torá só poderia vir do Sinai. Nesse grupo, como já colocamos acima, uniam-se 

levitas e sacerdotes que se apegavam a uma visão estrita da lei e do Templo. Os direitos 

adquiridos pelos levitas que, como visto no Cap. 6, talvez não devessem ser superestimados, são 

legislados aparentemente sem transparecer uma tensão entre os dois grupos, sugerindo que 

estavam lado a lado na sua elaboração. A proeminência sacerdotal, seu total domínio sobre o 

culto, seu papel de poder em todas as áreas sociais, não deixam espaço para a dúvida de quem 

eram os principais coordenadores deste projeto. As poucas leniências e aberturas estavam 

completamente sob seu controle e lhes eram devidas, tanto quanto a porção do ombro era 

separada e entregue por eles mesmos aos levitas. Da mesma forma, tanto a bênção à nação 

dependia deles, como as expiações ou as ofertas a YHWH. Por outro lado, não há qualquer 

referência a levitas podendo revestir-se das vestes sagradas ou adentrar a área do altar ou do 

Templo. A função no rito sacrifical destinada ao levita é a mesma designada por Ezequiel a eles, 

proceder o abate, enquanto aos sacerdotes cabia o rito do sangue e da queima da vítima. De 

qualquer maneira, está aí a formação original da Comunidade de Qumran, sacerdotes e levitas 

estritos na interpretação da lei que não aceitaram ou se sujeitaram ao “tempo da iniqüidade”.  
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Esse grupo, da mesma forma, tinha plena convicção de sua autoridade para colocar por 

escrito a revelação divina que se lhes era inspirada. É possível que entre esses sacerdotes 

estivesse o próprio Mestre de Justiça. Vale notar que independentemente da hipótese de Reeves 

de que o “Mestre de Justiça” seria antes de tudo um “legislador verdadeiro” - o que não negamos 

– a Comunidade não herdou o Rolo do Templo como uma legislação sectária ou como criação de 

seu legislador, a despeito de sua autoridade evidente conforme transparece nos Pesharim, mas 

como parte da Torá de Moisés. Se ele esteve envolvido com este projeto, sua autoridade como 

legislador e sacerdote líder de seu movimento conservador teve certamente peso em sua criação, 

mas não em sua transmissão posterior. Que o Rolo do Templo parece ter sido escrito por uma 

liderança específica poderia ser inferido de seu final inacabado. A última perícope, referente a 

leis de incestos e relações sexuais proibidas, se encerra misteriosamente no meio de uma 

sentença. Sabemos que o manuscrito foi bastante usado, manuseado, corrigido e mesmo a sua 

primeira parte, que já ficara gasta no tempo de vida da Comunidade, foi substituída por outra 

nova (até a coluna V). Assim, é muito difícil imaginar que não tivessem tido oportunidade de 

concluir o trabalho de cópia se realmente seu original chegasse ao fim. Callaway compara o RT a 

grandes obras de gênios que permaneceram inacabadas devido à morte de seus compositores 

antes de sua conclusão7. Será que algo semelhante aconteceu ao Rolo do Templo? Isso nos levaria 

a pensar em uma origem de especial autoridade para o documento, pois aqueles que o herdaram 

não tiveram a coragem de dar continuidade à sua redação e concluí-lo.  

O Rolo do Templo, ao mesmo tempo Escritura reescrita, paráfrase bíblica e redação 

audaciosa, procurava resolver contradições escriturísticas, esclarecer obscuridades, além de 

propor um recomeço pautado na vontade de YHWH. O Templo projetado não é espiritual, tanto 

quanto a sociedade almejada não o é. Diferentemente do que vemos no profeta Ezequiel, o plano 

do Templo no RT não é um mapa espiritual, mas um projeto arquitetônico em todos os aspectos. 

Porém, semelhante a Ezequiel, é uma projeção de realidades palpáveis, um Templo que necessita 

                                                
7 O autor comenta, criticando a tentativa de Schiffman de concluir o texto com a lei do levirato de Dt 25, 5-10, que, 
segundo o próprio Schiffman, fecharia 4Q524 (cf. também BRIN, 1999, RQ 74, pp. 269-70): “With or without the 

levirate Law, 11QTemple Scroll seems to lack a final editorial touch. It was unfinished in antiquity, and we should 

be cautious in our desires to improve it in the 21st century. The idea that a great thinker, artist, architect, poet, civil 

engineer, or even a legal mastermind might leave a project unfinished is very normal. For those of us who like to see 

matters completed or rounded out, the lack of a proper dénouement can be frustrating and painful. But all of our 

histories are littered with the fascinating, yet incomplete works of the best of humanity. … The Temple Scroll should 

remain incomplete until one has better evidence for an alternative ending.” (CALLAWAY, 2008, PP. 52-3). 
Callaway, porém, questiona se 4Q524 realmente terminaria com as leis do levirato e mesmo se seria propriamente 
uma cópia do Rolo do Templo. 
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ser protegido, um altar em que vítimas são sacrificadas, canais que viabilizam o escoamento do 

sangue das vítimas, casas para o armazenamento dos instrumentos de abate e corte ou para a troca 

de vestes e purificação dos sacerdotes, mecanismos sofisticados para o abate animal, locais 

determinados para ministrantes e ofertantes, pessoas necessitando de expiação, um rei que deve 

ser limitado em seu poder etc. Enfim, a esfera espiritual que se utiliza de meios materiais e 

concretos para alcançar e expiar pelo homem real no mundo. Também na nova criação, a 

necessidade de cultuar YHWH em seu Templo é a primeira preocupação. Por isso, o próprio 

Deus providenciaria um Templo, Templo este onde os sacerdotes teriam a honra de ministrar o 

culto ao lado dos anjos. Em nosso trabalho, tivemos a oportunidade de estudar quatro obras 

sacerdotais e sua ótica especial diante de seus contextos históricos específicos: P, H, o livro do 

profeta Ezequiel e o Rolo do Templo. Em todas elas, a despeito de suas diferenças, encontramos 

um ponto central em comum: o divino que confere um Templo real ao homem para relacionar-se 

com ele. A Sua maior dádiva e certeza de Sua presença.                      
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Em CD VI, 7b-11, lemos um trecho da interpretação de CD de Nm 21, 18: “E o ‘cetro’ é o intérprete da Torá, sobre 

quem disse Isaías, ‘que produz os instrumentos para seu trabalho’. E os ‘nobres do povo’ são os que vêm para 

escavar o poço com os instrumentos que decretou o cetro a fim de andar neles em todo o tempo da impiedade, e não 

obterão nada a não ser através deles até o estabelecimento daquele que ensinará a justiça nos últimos dias.”. 
Segundo alguns especialistas, temos aqui uma analogia entre o poço e a Torá e as personagens que aparecem em Nm 
e um líder da Comunidade de CD (que muitos identificam com o Mestre de Justiça) e talvez a liderança da 
comunidade (ou ela mesma), que pelo estudo e aprofundamento da Torá (escavar o poço), através exclusivamente 
dos métodos aprendidos com o “cetro” (afinal, não obterão nada sem os instrumentos por ele estabelecidos), vivem 
na lei que lhes é revelada para esse “tempo da impiedade”. D. Schwartz chama a atenção para a ambigüidade do 
termo “מחוקק”, nas Bíblias geralmente traduzido por “cetro” (como temos aqui), e a raiz “חקק”, de onde vem a 
palavra lei ou o verbo legislar. Depois, nos últimos dias, talvez a era messiânica ou eminentemente pré-messiânica, 
uma figura semelhante ao seu primeiro legislador virá para ensinar a justiça conforme esse novo tempo.    
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