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REGRA DA CONGREGAÇÃO 

lQRegra da Congregação (lQ28a [1QSa]) - 1Q28a (1QSa) trans. M. Wise, M. Abegg, 

and E. Cook with N. Gordon 

Col. I 

1 Esta é a regra para toda a congregação de Israel nos últimos dias, quando se reunirem 

[em comunidade para cami]nhar 2 de acordo com a norma dos filhos de Sadoc, os 

sacerdotes, e os homens de sua aliança que se apar[taram do ca]minho 3 do povo. Estes 

são os homens de seu conselho que guardaram a sua aliança em meio à impiedade para 

expiar [pela ter]ra. 4 Quando eles vierem, reunirão todos os que vêm, incluindo crianças 

e mulheres, e lerão aos seus ouvi[dos] 5 as normas da aliança, e os instruirão em todos 

os seus preceitos para que não se extraviem em seus [erros.] 6 Vacat. E esta é a regra 

para todos os exércitos da congregação, para todos os israelitas nativos. Desde sua 

ju[ventude] 7 [o edu]carão no livro de HAGY, e de acordo com sua idade o instruirão 

nos preceitos da aliança, e re[ceberá] 8 [instrução em suas normas; durante dez anos será 

contado entre as crianças. A idade de vinte a[nos passará] [entre] os alistados para entrar 

no lote em meio à sua família para unir-se à congregação santa. Não se [aproximará] 10 

de uma mulher para conhecê-la por ajuntamento carnal até que tenha cumprido os vinte 

anos, quando conheça [o bem e] 11 mal. Então ela será recebida para dar testemunho 

contra ele (sobre) os preceitos da lei e para ocupar o seu lugar na proclamação dos 

preceitos. 12 E quando se cumprir para ele... Vacat. A idade de vinte e cinco anos entrará 

para ocupar o seu lugar entre os “fundamentos” da congregação 13 santa para fazer o 

serviço da congregação. E aos trinta anos se aproximará para arbitrar disputas 14 e 

juízos, e para ocupar o seu posto entre os chefes de milhar de Israel, os comandantes de 

centena, comandantes de qüindezena, 15 [comandantes] de dezenas, os juízes e os 

oficiais de suas tribos com todas as suas famílias, [segundo a decisão dos filhos de 16 

[Aa]rão, os sacerdotes, e de todos os chefes dos clãs da congregação, segundo caia a 

sorte para ocupar o seu lugar nos serviços, 17 para sair e para entrar diante da 

congregação. E segundo sua inteligência e a perfeição de sua conduta cingirá os seus 

rins para manter-se firme prestando 18 o serviço designado em meio aos seus irmãos. 

Segundo (tenha) muito ou pouco, assim honrará alguém mais ou menos o seu próximo. 

19 Nenhum homem que seja um simples 20 entrará no lote para ocupar uma função na 

congregação de Israel para a disputa ou o juízo, ou para desempenhar uma tarefa da 



1QRegra da Congregação 

 

2 

congregação, 21 ou para sair à guerra para arrasar as nações; unicamente, sua família o 

inscreverá no registro do exército, 22 e fará o seu serviço nos trabalhos obrigatórios na 

medida de sua capacidade. Os filhos de Levi se manterão cada um em seu posto, 23 sob a 

autoridade dos filhos de Aarão, para fazer entrar e para fazer sair toda a congregação, 

cada qual em sua ordem, sob a direção dos chefes 24 dos clãs da congregação, como 

comandantes, juízes /e oficiais/, segundo o número de todos os seus exércitos, sob a 

autoridade dos filhos de Sadoc, os sacerdotes, 25 [e de todos] os chefes dos clãs da 

congregação. Vacat. E se houver uma convocatória de toda a assembléia para um juízo, 

ou 26 para conselho da comunidade, ou para convocatória de guerra, santificar-se-ão 

durante três dias, de modo que todo o que vier 27 esteja pre]parado para o con]selho. 

Estes são os homens que serão convocados ao conselho da comunidade a partir dos 

vin... Vacat.: todos 28 os sá[bios] da congregação, os inteligentes e os instruídos de 

conduta perfeita e os homens de valor, junto com 29 [os chefes das tri]bos e todos os 

juízes, os oficiais, os chefes de milhares, os chefes de [centenas,]  

 

Col.II  

1 de qüindezenas e de dezenas, e os levitas, (cada qual) em me[io à sua divi]são de 

serviço. Estes 2 são os homens famosos, os convocados para a assembléia, os reunidos 

para o conselho da comunidade em Israel 3 sob a autoridade dos filhos de Sadoc, os 

sacerdotes. Que nenhum homem contaminado por alguma das impurezas 4 de homem 

entre na assembléia destes; e todo aquele que estiver contaminado por elas, que não seja 

5 estabelecido em sua função em meio à congregação. E todo o que estiver contaminado 

em sua carne, paralisado em seus pés ou 6 em suas mãos, coxo, cego, surdo, mudo, ou 

contaminado em sua carne com uma mancha 7 visível aos olhos, ou o ancião 

cambaleante que não possa manter-se firme em meio à assembléia, 8 estes não entrarão 

a ocupar o seu posto em meio à congregação dos homens famosos, porque os anjos 9 de 

santidade estão em meio à sua congre[gação.] E se um destes tiver algo que dizer ao 

conselho santo, 10 o investigarão privadamente, porém o homem não entrará em meio [à 

connegação], porque está contaminado. 11 Esta é a assembléia dos homens famosos, [os 

convocados] à reunião do conselho da comunidade, quando engendrar 12 [Deus] o 

Messias com eles. Entrará [o sacerdote] chefe de toda a congregação de Israel e todos 13 

[os seus irmãos, os filhos] de Aarão, os sacerdotes [convocados] para a assembléia, os 
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homens famosos, e se assentarão 14 an[te ele, cada qual] de acordo com a sua dignidade. 

Depois entra[rá o Mes]sias de Israel e se assentarão diante dele os chefes 15 [dos clãs de 

Israel, cada] qual de acordo com sua dignidade, de acordo com suas [posições] em seus 

acampamentos e em suas marchas. E todos 16 os chefes dos clã[s da congre]gação com 

os sá[bios e os instruídos] se assentarão diante deles, cada qual de acordo 17 com sua 

dignidade. E quando se reunirem à mesa da comunidade [ou para beber] o mosto, e 

estiver preparada a mesa comunidade [e misturado] o mosto para beber, [que ninguém 

estenda] sua mão à primícia do 19 pão e do [mosto] antes do sacerdote, pois [ele é quem 

bendiz a primícia do pão 20 do mosto [e estende] sua mão para o pão diante deles. 

Depois o Messias de Israel estenderá sua mão 21 para o pão. [E depois aben]çoará toda a 

congregação da comunidade, cada [qual de acordo com] sua dignidade. E segundo esta 

norma atuarão 22 em cada re[feição, quando se re]unirem ao menos dez homens. Vacat. 

 


