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com Deus e o invasor
Pesquisando os Manuscritos do Mar Morto 
em Jerusalém, historiador de Assis 
procura entender como uma isolada
seita judaica da Antiguidade conseguiu 
conciliar a obediência radical à religião e 
a convivência pacífica com os romanos

Pablo Nogueira

O 
deserto é uma região fronteiriça    
entre o mundo dos homens e o 
transcendental, tal como descrito 

nos textos bíblicos. Um lugar misterioso e 
transformador, que foi capaz de propor-
cionar a Moisés uma visão de Deus e a 
Jesus, uma temporada com o diabo. Para 
o historiador brasileiro Fernando Mattiolli, 
o encontro com a grande paisagem deso-
lada ocorreu em outubro passado, quan-
do ele, partindo de Jerusalém, fez uma 
travessia de 22 km até Khirbet Qumran 
(pronuncia-se ‘‘kirbet kumeran”), uma ruína 
arqueológica ao norte do Mar Morto. Lá, 
o doutorando da Faculdade de Ciências e 
Letras da Unesp em Assis passou a tarde 
sentado em meio a paredes semidestruí- 
das do que parece ter sido um mosteiro 
religioso erguido no século 2 a.C. 

Depois Mattiolli caminhou pelo deserto, 
buscando pequenas cavernas incrustadas 
no relevo montanhoso da região. “Quem 

eram as pessoas que viveram ali, até dois 
mil anos atrás? Como era aquele ambiente? 
Por que elas haviam escondido seus textos 
em cavernas? Só o fato de estar lá, lendo 
sobre os antigos moradores, fez surgir mais 
questionamentos interessantes”, conta ele, 
por telefone de Jerusalém.

O povo que habitou Khirbet Qumran 
nessa época foi proprietário de um acervo 
com cerca de 900 manuscritos religiosos. 
Por alguma razão ainda ignorada, os do-
cumentos foram escondidos em cavernas 
das redondezas no primeiro século da era 
cristã. E lá permaneceram, esquecidos, até 
1947, quando sem querer um pastor os des-
cobriu. Pasmos, estudiosos da arqueologia 
bíblica assistiram ao resgate dos milhares 
de fragmentos de textos ao longo dos dois 
anos seguintes. O conjunto de documentos 
ficou conhecido como Manuscritos do Mar 
Morto. Para muitos, a maior descoberta 
arqueológica do século 20. 

Durante dois mil 
anos, os manuscritos 
ficaram escondidos em 
11 cavernas próximas 
ao sítio de Qumran, na 
região do Mar Morto

No deserto,
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Pureza e liMPeza
uma das muitas piscinas do sítio de Qumran, usadas pela comunidade para 
banhos antes das refeições. indivíduos punidos podiam perder acesso ao ritual

O POvO DO livrO 
Primeiro-ministro de israel, Benjamin 
Netanyahu, com réplica de um fragmento

DeuS eStá NOS DetalheS 
estudiosos analisam ampliação de manuscrito, feita com infravermelho. tradução  
de textos levou quase seis décadas e gerou acusações de cerceamento à pesquisa

PreServaçãO
Para proteger manuscritos da destruição, 
religiosos os esconderam em vasos
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Há quase dez anos Mattiolli vem se dedi-
cando a entender as ideias e os costumes 
da comunidade que viveu em Qumran  de 
meados do século 2 a.C. ao ano 68 da era 
cristã. Para isso ele está passando uma 
temporada em Jerusalém, que terminará 
em fevereiro de 2013. Ele faz suas pes-
quisas no Santuário do Livro, uma com-
binação de arquivo e museu que abriga os 
Manuscritos do Mar Morto, considerados 
um tesouro nacional pelos israelenses. 
Dada a importância das escrituras para 
a religião judaica – a ponto de os judeus 
serem conhecidos como “o povo do livro” 
–, a escolha do termo “santuário” para de-
signar uma biblioteca não soa exagerada. 

“Muito da cultura judaica está embasado 
na sua literatura religiosa”, afirma o histo-
riador Ivan Rocha, que orienta o trabalho 
de Mattiolli em Assis. “Mas os textos mais 
antigos, conhecidos até a descoberta dos 
Manuscritos do Mar Morto, datavam no 
máximo do século 8. Serviam como fonte 
para as traduções de que dispomos atual-
mente da bíblia cristã e da bíblia hebraica.” 
Com a descoberta do tesouro em cavernas 

próximas de Qumran, estudiosos passaram 
a contar com cópias pelo menos 800 anos 
mais antigas de 38 dos 39 livros da bíblia 
hebraica. “É uma documentação mais ori-
ginal do que a original”, diz Ivan Rocha. 

Muita gente apostou que a descoberta de 
tamanha massa de novos dados trouxesse 
informações capazes de sacudir o judaís-
mo e o cristianismo. Mas foi o contrário. 
“As análises mostraram que o conteúdo 
dos textos medievais estava próximo das 
fontes mais antigas”, diz Rocha. 

Só pela possibilidade de permitir “che-
car” a fidelidade dos escritos de que dis-
pomos na bíblia cristã e judaica de hoje, 
a descoberta já seria valiosa. Porém, ape-
nas 30% dos textos escondidos naquelas 
cavernas estavam relacionados ao câno-
ne bíblico. Os demais forneceram uma 
janela para inúmeras pesquisas sobre o 
panorama religioso da Palestina na épo-
ca em que se deu o nascimento tanto do 
cristianismo quanto do modelo atual de 
religião judaica. 

Partindo desses manuscritos, Mattiolli 
pretende reconstruir as práticas e leis que 
regulavam o dia a dia dos “qumranitas” 
(pronuncia-se “kumranitas”), o nome gené-
rico pelo qual os especialistas se referem 
aos membros dessa comunidade religiosa. 

Os qumranitas eram um grupo iniciáti-
co, em que os membros estavam organi-
zados em diferentes graus hierárquicos, 
com  funções específicas. É conhecida, 
por exemplo, a figura do “mebaqer”, uma 
espécie de gerente interno, encarregado, 
entre outras coisas, de avaliar os candidatos 
ao ingresso no grupo. A admissão levava 

dois anos. Após esse período o indivíduo 
tornava-se membro pleno, com direito a 
participar das refeições coletivas e dos 
banhos rituais com os mais antigos. Não 
podiam questionar ou desobedecer aos 
superiores, sob o risco de serem repre-
endidos ou até banidos da comunidade. 

A escolha por viver no deserto não era 
gratuita; demonstrava a ruptura radical com 
outros grupos da comunidade judaica. Se-
gundo a pesquisadora Clarisse Ferreira da 
Silva, que também já passou temporadas 
em Israel para pesquisar os Manuscritos 
do Mar Morto, existem algumas hipóteses 
para explicar o isolamento dos qumranitas. 
“A mais aceita é que o rompimento tenha 
sido motivado pela discordância em rela-
ção à correta interpretação das leis”, diz 
Clarisse, autora de O Comentário (pesher) 
de Habacuc (Humanitas, 2010), em que 
analisa o manuscrito do mesmo nome. 

Vale lembrar que, na época, a lei judai-
ca regulava não apenas as relações entre 
indivíduos, mas também as que ligavam 
os homens a Deus, bem como as ativida-
des litúrgicas e religiosas. O principal res-

ponsável  pela correta interpretação da lei 
era o sumo sacerdote, que coordenava o 
Templo de Jerusalém, onde o próprio Deus 
vivia, numa sala conhecida como “Santos 
dos Santos”,como acreditavam os judeus. 

O templo de Jerusalém era, portanto, o 
centro da vida religiosa judaica. Isso num 
tempo em que a religião perpassava as 
mais diversas esferas da vida social do 
povo. Os qumranitas, por sua vez, não 
aceitavam que outros grupos seguissem 
interpretações da leis que fossem diferentes 
das suas, achavam que isso levaria o povo 
ao pecado e à impureza, explica Clarisse. 
“Por isso eles romperam com o templo e 
com a sociedade, e decidiram se separar.”

Pelos textos deixados pelos qumranitas, 
é possível saber que eles advogavam, por 
exemplo, a proibição de qualquer prática 
sexual na cidade de Jerusalém. “Eles viam 
Jerusalém basicamente como a cidade 
do templo, tão santa que nada que não 
pertencesse à esfera do sagrado poderia 
permanecer”, prossegue Clarisse. 

Os qumranitas defendiam ainda regras 
mais rígidas para o shabbat, o período de 

descanso obrigatório no sétimo dia da 
semana. Enquanto os demais judeus não 
deixavam de tentar salvar um animal ou 
uma pessoa que caíssem num poço duran-
te o shabbat, por exemplo, os qumranitas 
diziam que, no caso de uma pessoa, os sal-
vadores não poderiam empregar no resgate 
cordas, escadas ou outro meio além dos 
próprios braços. Se o acidente envolvesse 
um animal, o resgate teria que ser adiado. 

Mas, no que diz respeito à punição dos 
pecados, os qumranitas parecem ter sido 
menos radicais que seus contemporâne-
os, segundo Mattiolli. Em sua pesquisa de 
doutorado, ele procura entender por que o 
grupo preferia expulsar o pecador do gru-
po em vez de matá-lo. “Naquele período, 
certos crimes associados à religião eram 
punidos com a morte”, diz o pesquisador. 
“A blasfêmia contra Deus, por exemplo, 
era uma ofensa tão grave que qualquer um 
poderia matar o ofensor, pois temia-se que 
as consequências recaíssem sobre todos.”

Acontece que a execução de um indiví-
duo por blasfêmia, por mais justificada que 
parecesse, significava arrumar confusão 

Só por permitir “checar” a 
fidelidade das escrituras 
sagradas, a descoberta 
destes manuscritos já teria 
sido válida. Porém, 70% dos 
textos não se relacionam ao 
cânone bíblico e são hoje 
fontes de estudos sobre o 
panorama religioso e social 
da Palestina no século 1
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CiDaDe DeStruíDa
Quadro de Nicolas Poussin retrata 
repressão à rebelião judaica em 70...

... uma legião romana que seguia 
    para Jerusalém arrasou Qumran

DOCuMeNtO De DaMaSCO
Centenas de textos encontrados nas cavernas foram reduzidos a pequenos fragmentos; 
deste manuscrito, que ensina a lidar com a impureza, restaram apenas 18 pedaços

QuaSe uM teMPlO
O Santuário do livro, construído especialmente para abrigar os Manuscritos do  
Mar Morto, combina centro de visitação turística e atendimento a pesquisadores  
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lo res do grupo era a morte. Mas, em vez de 
chegar às vias de fato, eles preferiam ex-
pulsar o infrator da comunidade. “É uma 
espiritualização da pena. O indivíduo será 
morto, mas por Deus, e quando Ele quiser. 
Desta forma, atendia-se à preservação da 
pena sem provocar interferência do Estado.” 

As leis judaicas de então previam dois 
tipos de punição, explica o israelense She-
mesh Aharon, professor da Universidade 
Bar-Ilan e um dos maiores especialistas 
no grupo de Qumran. A exclusão, uma 
espécie de exílio temporário, era a pena 
mais branda e se destinava às pessoas que 
quebravam as leis sem intenção de se re-
belar. Depois de um certo tempo, podiam 
ser readmitidas no grupo. 

A expulsão era a punição aplicada pelos 
qumranitas na grande maioria dos casos. 
Um trecho do manuscrito conhecido como 
Regra da Comunidade diz que “aquele que 
fala com ira contra os sacerdotes inscritos 
no livro, será punido e separado por um 
ano”. Já os que incorressem no pequeno 

filhos das trevas e dos filhos da luz serviu 
como forma de garantir a integridade da 
comunidade. “Se estes indivíduos [peca-
dores] continuassem dentro do grupo, as 
lideranças perderiam autoridade. Mas eles 
não podiam ser mortos, pois isso implicaria 
na intervenção do Estado. A criação des-
ta teologia permitiu justificar a expulsão 
daquele que era percebido como ‘laranja 
podre’, a fim de que não contaminasse os 
demais”,explica o doutorando.

É possível que, posteriormente, outros 
grupos tenham adotado soluções parecidas, 
segundo Mattiolli. Ele enxerga um paralelo 
próximo na pena de excomunhão, criada 
pela Igreja Católica ainda nos primeiros 
séculos da instituição. Os excomungados 
eram proibidos de usufruir de itens da 
vida religiosa como rituais e sacramentos. 

Na Idade Média, as restrições chegaram 
a incluir até a proibição de conversar com 
os demais membros da Igreja – o que, na-
quele período, equivalia à quase totalida-
de do mundo cristão. “Ainda hoje muitos 
grupos religiosos seguem este modelo de 
expulsão e rompimento total com o ex- 
-membro”, afirma Mattiolli. “Lidando com 
casos similares entre os Testemunhas de 
Jeová, por exemplo, pude ver casos em que 
a própria família, também seguidora, rom-
pera relações com o membro expulso. Há 
casos em que pais repudiam seus filhos.”

esquecimento
No ano 66, teve início uma grande rebelião 
na Judeia contra a ocupação pelo Impé-
rio Romano. Acredita-se que uma legião 
romana, que estava a caminho de Jeru-
salém, arrasou o sítio de Qumran em 68. 
Não se sabe bem como a biblioteca resis-
tiu à destruição. A repressão foi tamanha 
que resultou na expulsão dos judeus de 
sua terra natal pelos 20 séculos seguintes. 
Em compensação, acabou preservando o 
rico acervo dos Manuscritos do Mar Morto, 
pelos mesmos dois mil anos. 

É simbólico o fato de que esse material, 
venerado como tesouro nacional, tenha 
sido descoberto em 1947, mesmo ano em 
que a criação do Estado de Israel foi apro-
vada nas Nações Unidas. Mais uma vez, o 
deserto estava lá para ajudar os judeus a 
(re)construírem sua identidade. 

Havia, portanto, os “filhos 
da luz” e os “filhos das 
trevas”, e pertencer a 

uma parte ou a outra não 
era uma questão de livre- 
-arbítrio. Os que pecavam 

não por ignorância, mas 
por desobediência eram 

considerados incorrigíveis e 
a exclusão era o seu destino

com os não judeus. Durante grande parte 
de sua história, o antigo  Israel foi ocupado 
por nações estrangeiras e desde 63 a.C. o 
poder militar estava nas mãos dos roma-
nos. Com uma política imperialista rígida 
e que renegava os valores tradicionais dos 
povos submetidos, os romanos infligiram 
mudanças profundas dentro do sistema 
judiciário judaico. A pena de morte por 
motivos religiosos, por exemplo, teve de 
passar por uma releitura. Nesse período, 
as tentativas de apedrejamento motivadas 
por ofensa a Deus, descritas como algo co-
mum em seus textos sagrados, começaram 
a enfrentar a intervenção dos romanos. A 
fragmentação entre a autoridade religiosa 
e a autoridade civil e militar forçou cer-
tos grupos religiosos judaicos a procurar 
maneiras de conciliar sua prática religiosa 
sem criar atritos com o Estado.

A forma pela qual os qumranitas lidaram 
com estas exigências pode ter sido uma 
inovação. Segundo Mattiolli, havia certas 
ofensas cuja punição indicada pelos líde-

grupo de infrações, que eram considera-
das de alta gravidade seriam expulsos.

A análise destas leis já revela certas par-
ticularidades do grupo. “Punições nestes 
moldes só são viáveis em comunidades 
pequenas. Não temos registro de que ocor-
ressem entre fariseus ou saduceus [outros 
grupos religiosos judeus da época, com 
muito mais seguidores]”, diz Aharon. ”Mas 
há registro de castigos semelhantes ocor-
rendo em outras comunidades judaicas 
no século 3”, acrescenta o pesquisador.

Além da pena, o pecador sofria outras 
consequências por seu mau comporta-
mento. O mesmo manuscrito da Regra da 
Comunidade descreve uma praga a ser pro-
ferida contra indivíduos expulsos. Nela se 
pede que o transgressor seja “desligado do 
meio de todos os filhos da luz, por ter, por 
conta própria, deixado de seguir a Deus”. 
O texto também faz menção aos que são 
“da parte de Deus” e “da parte de Belial”, 
o antigo nome hebraico para o demônio. 

Havia, portanto, os “filhos da luz” e os 
“filhos das trevas”, e pertencer a uma parte 
ou a outra não era uma questão de livre-
-arbítrio. Assim, os filhos da luz também 
estavam sujeitos a pecar, por ignorância, 
e  deveriam ser castigados. Mas, expiados 
seus pecados, podiam ser readmitidos. Já 
aqueles que cometiam faltas graves demos-
travam que não pecavam por ignorância, 
mas por desobediência intencional. Eram 
os “filhos das trevas”, infiltrados na comu-
nidade. Considerados incorrigíveis, a ex-
clusão era seu destino. “Até onde se sabe, 
só este grupo [os qumranitas] adotava esta 
teologia”, diz Shemesh Aharon.

Para Mattiolli, a criação da teologia dos 
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