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CÂNTICOS DO SACRIFÍCIO SABÁTICO 

 

4QCânticos do Sacrifício Sabáticoa (4Q400 [4QshirShaba]) 

 

Frag. 1 col. I 

 

1 [Para o Instrutor. Cântico vara o holocausto] do primeiro [sábado], o quatro do 

primeiro mês. Louvai 2 [ao Deus de...], vós, os deuses, entre os mais santos dos santos; e 

na divindade 3 [de seu reino exultai. Porque estabeleceu] os mais santos dos santos entre 

os santos eternos, para que sejam para ele sacerdotes 4 [que se aproximam do templo de 

sua realeza,] os servidores da Presença no santuário de sua glória. Na assembléia de 

todos os divinos 5 [do conhecimento e no concílio de todos os espíritos] de Deus ele 

gravou suas ordens para todas as obras espirituais, e seus preceitos 6 [gloriosos, para os 

que estabelecem] o conhecimento do povo da inteligência de sua glória, os deuses que 

se aproximam do conhecimento. 7 [...] eterno. Ê do manancial santo dos santuários do 

santo 8 [dos santos ...] sacerdotes que se aproximam para servir na presença do rei santo 

9 [dos santos ...] de sua glória. E cada norma a confirmam para os sete 10 [conselhos 

eternos. Porque os] estabeleceu para si como os san[tos dos santos que servem no santo 

d]os santos. 11 [...] se aproximaram deles no conselho [...] do conhecimento de 12 [...] 

santo dos santos, sa[cerdotes ...] Eles são príncipes 13 [...] nos templos do rei. [...] em 

seu território e em sua herança 14 [...] Eles não suportam ninguém cujo caminho é 

[perverso]. Não há impureza em suas oferendas santas. 15 Ele gravou para eles 

[preceitos san]tos cornos quais se santificam eternamente todos os santos; e purifica os 

puros 16 [luminosos para que tra]tem com todos os de caminho perverso. E eles 

propiciarão sua vontade em favor de todos os convertidos do pecado. 17 [...] 

conhecimento nos sacerdotes que se aproximam e de suas bocas (saem) os 

ensinamentos de todos os santos com os preceitos de 18 [sua glória...] suas graças para 

misericordiosa remissão eterna, e [para destruir] na vingança de seu zelo 19 [...] Ele 

estabeleceu para si sacerdotes que se aproximam, os mais santos dos santos. 20 [... Deus] 

dos divinos, sacerdotes das alturas excelsas, que se aproximam 21 [...] ... [...] 

 

Frag. 1 col. II 

 



4QCânticos do Sacrifício Sabático 

 

2 

1 teu reino excelso [...] 2 as alturas [...] 3 a beleza de teu reino [...] 4 nas portas das alturas 

excelsas [...] 5 ... espírito de todo [...] 6 os santos do santo dos san[tos ...] 7 rei dos deuses 

aos sete [...] 8 a glória do rei. Vacat. [...] 9 glória no conselho dos deu[sés... 10 às sete 

sendas [...] 11 para juízos do silêncio [...] 12 eternos. Vacat. [...] 13 E exaltam a sua glória 

[...] 14 rei dos príncipes [...] 15 santos [...] 16 santo [...] 17 seres divinos [...] 18 justiça. 

Vacat. [...] 19 sacerdócios [...] 20 as ternuras de Deus [...] 21 para ser santificado por [...] 

 

Frag. 2 

 

1 para louvar tua glória maravilhosamente com os deuses do conhecimento, e os 

louvores de tua realeza com os santos dos san[tos.] 2 Eles são honrados em todos os 

acampamentos dos deuses e reverenciados pelos conselhos dos homens, uma maravilha 

3 entre os deuses e os homens. E contarão o esplendor de seu reino segundo o seu 

conhecimento, e exaltarão [sua glória em todos] 4 os céus de seu reino. E em todas as 

alturas excelsas, [cantarão] salmos maravilhosos segundo todo [seu conhecimento,] 5 e 

contarão [o esplendor] rei dos deuses nas moradas de suas posições. Vacat. E [...] 6 

como será considerado entre eles? E nosso sacerdócio como (será considerado) em suas 

residências? [...] 7 ... Que é a oferenda de nossa língua de pó, (comparada) com o 

conhecimento dos divinos? 8 [...] por nossa canção. Exaltemos ao Deus do 

conhecimento [...] 9 [...] santidade. E sua compreensão está acima de todos os que 

sabem [...] 10 [...] santidade. A santidade do primeiro [...] 11 [...] lín[guas de] 

conhecimento, preceitos [...] 12 [...] glória [...] 13-14  

 

4QCânticos do Sacrifício Sabáticob (4Q401 [4QShirShabb]) 

 

Frag. 1-2 

 

1 Do Instrutor. Cân[tico do sacrifício do quarto sábado, o] vinte e [cinco do primeiro 

mês.] 2 Louvai a Deus [...] ... [...] 3 e ... [...] que estão ante [...] 4 o reino [...] com todos 

os che[fes ...] 5 rei dos deu[ses ...] 6 ... [...] 

 

Frag. 14 col. I (= 4Q400 2,1-2) 
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1-3 [...] 4 [...] sua altura é exaltada sobre [...] seres divinos [...] 5 os chefes de seu domínio 

[...] o céu do reino de sua glória [...] 6 para louvar tua glória maravilhosamente [com os 

divinos do conhecimento, e os louvores de] tua realeza com os santos dos santos. 7 Eles 

são honrados em todos os acampamentos dos deuses e reve[renciados pelos con]selhos 

dos homens, uma maravilha 

 

Frag. 14 col. II 

 

1 [...] ... [...] 2 seus mistérios maravilhosos [...] 3 grito de júbilo [...] 4 não podem [...] 5 

[De]us fortaleza [...] 6 príncipes de [...] 7 fazem ouvir suas coisas ocultas [...] 8 ao que sai 

dos lábios do rei [...] 

 

4QCânticos do Sacrifício Sabáticoc (4Q402 [4QShirShabc]) 

 

Frag. 1 

 

1 [...] na vin[da...] 2 [...] quando vêm com os deuses de 3 [...] junto com  

todos os testemunhos maravilhosos 4 [...] seus poderes aos heróis fortes  

5 [...] a todos os conselhos de rebelião 6-7 [...] ... 

 

Frag. 4 (completado com o exemplar ShirShab encontrado nas escavações de Massada) 

 

1 [...] ... [...] 2 [...] e distribui conhecimento [...] 3 [... segundo] sua compreensão ordenou 

pre[ceitos ...] 4 [...] sendo impuro [...] não [...] 5 [...] e não será [...] à comunidade [...] 6 

[...] que mantêm seu plano. E o conhecimento do santo [dos santos ...] 7 [...] a guerra do. 

deuses no perío[do ...] 8 [...] porque do Deus dos divinos são as arma. de guerra [...] 9 

[...] os deuses correm às suas posições, e um som poderoso [...] 10 [...] os deuses na 

guerra dos céus. E sucederá [...] 11 [...] novas obras maravilhosas. Tudo isto fez 

maravilhosamente [com as coisas escondidas para sempre, e não] 12 [... todas as palavras 

de conhecimento;] porque do Deus do conhecimento provém tudo [o que existe para 

sempre. E por seu conhecimento] 13 [e por suas decisões existe todo o predestinado para 

sempre.] Ele faz as coisas primeiras [em suas épocas, e as últimas] 14 [em seus períodos 

pré-fixados. E ninguém entre os que têm conhecimento] pode compreender [suas 

revelações maravilhosas] antes que ele [as faça. E quando ele age, os que praticam a 
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justiça não podem compreender] 15 [seus propósitos. Porque são parte de suas obras 

gloriosas,] antes que [existam, são parte de seu plano.]  

 

4QCânticos do Sacrifício Sabáticod (4Q403 [4QShirShabd]) 

 

Col. I (= 4Q404 1-5; 4Q405 3-6; Massada ShirShab) 

 

1 [Salmo de exaltação na língua do] terceiro dos príncipes supremos. Ele exaltará o 

Deus dos anjos elevados sete vezes com sete palavras de exaltações maravilhosas. 2 

Salmo de louvor na língua do quarto ao Poderoso que está acima de todos [os deuses] 

com seus sete poderes maravilhosos. Ele louvará o Deus dos 3 poderes sete vezes com 

sete palavras de louvores [maravilhosos. Sal]mo de ação de graças na língua do quinto 

ao Rei da glória 4 com sete ações de graças maravilhosas. Ele dará graças ao Deus 

glorioso sete vezes com sete palavras de ação de graças maravilhosas. [Salmo] de 

exultação 5 na língua do sexto ao Deus de bondade com sete exultações [maravilhosas.] 

Ele exultará no Rei de bondade sete vezes [com sete palavras] de exultação 6 

maravilhosas. Vacat. Salmo de canção na língua do sétimo dos príncipes [supremos,] 

um canto poderoso [ao Deus] de santidade com se[te cantos] 7 maravilhosos. Ele deverá 

cantar ao Rei de santidade sete vezes com sete palavras de can[tos maravilhosos.] Sete 

salmos [de suas bênçãos.] Sete 8 salmos de engrandecimento [de sua justiça. Sete 

salmos] de exaltação de seu reino. [Sete] salmos [de louvor de sua glória. Sete salmos 

de ação de graças de suas maravilhas.] 9 [Sete salmos de exul]tação de seu poder. Sete 

[salmos de canção] de sua santidade. [...] 10 [palavras maravilhosas, palavras de ... 

 

O primeiro] entre os príncipes supremos abençoará no nome glorioso de Deus a 

tod[os os... com sete palavras] 11 [maravilhosas; ele abençoará todos os seus concílios] 

em seu templo [santo com] sete palavras maravilhosas; [abençoará os que conhecem as 

coisas] eternas. [O segundo] 12 [entre os príncipes supremos abençoará no nome] de sua 

fidelidade a todas as es[tações com sete] palavras maravilhosas; [ele abençoará] com 

sete palavras maravilhosas; 13 [e abençoará a todos os que exaltam] o Rei com sete 

pa[lavras da glória de suas maravilhas, a todos] os eternamente puro. O ter[ceiro] 14 

[entre os príncipes supremos abençoará no nome] de sua exaltada realeza [a todos os 

exalado, do conhecimento com se[te pa]lavras de exaltação, e a todos 15 [...] Vacat. 16 

[...] Ele abençoará com sete palavras maravilhosas; abençoará a todos os [destinados] à 
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justiça [com sete] palavras maravilhosas. [O quarto] 17 entre os príncipes supremos 

abençoará no nome da majestade do Rei a todos os que caminham retamente com sete 

palavras majestosas; abençoará os que estabelecem a majestade com sete 18 palavras 

[maravilhosas;] abençoará a todos os di[vinos que se aproxi]mam do conhecimento de 

sua fidelidade com sete palavras de justiça por sua compaixão gloriosa. O quinto 19 

entre os príncipes [supremos] abençoará no nome de sua [majestade] maravilhosa a 

todos [os que conhecem os mistérios de ...] a pureza com sete palavras de sua exaltada 

20 fidelidade; [ele abençoará] todos os que se apressam (em fazer) a sua vontade com 

sete [palavras maravilhosas abençoará] todos os que lhe confessam com sete palavras 

majestosas 21 para ação de graças [maravilhosa.] O sexto entre os príncipes supremos 

abençoará no nome [dos poderes] dos divinos a todos os poderosos em inteligência com 

sete 22 palavras de seus poderes maravilhosos; abençoará a todos cujo caminho  

é perfeito com sete palavras maravilhosas para que estejam continuamente com todos os 

que existem 23 para sempre; abençoará todos os que esperam nele com sete palavras 

maravilhosas para a volta de sua misericordiosa compaixão. O sétimo entre os príncipes 

supremos 24 abençoará em nome de sua santidade a todos os santos que fundamentam o 

conhecimento com sete palavras de sua maravilhosa santidade; abençoará todos os que 

exaltam 25 seus preceitos com sete palavras maravilhosas para escudos robustos; 

abençoará todos os destinados à justiça que louvam sua realeza gloriosa [...] para 

sempre 26 com sete pala[vras maravilhosas para] paz eterna. E todos os príncipes 

[supremos bendirão jun]tos ao Deus dos divinos em nome [de sua santidade] com todos 

27 [os seus testemunhos] setiformes e abençoarão os destinados à justiça e a todos os 

benditos [... os ben]ditos para sem[pre ...] 28 para ele. Bendito seja o Senhor, orei de 

todos, sobre toda a bênção e lou[vor. E que ele bendiga a todos os san]tos que o 

bendizem [e o declaram justo] 29 em nome de sua glória. E ele abençoará os 

perpetuamente benditos. Vacat.  

30 Do Instrutor. Cântico do sacrifício do sétimo sábado do dezesseis do mês. 

Louvai ao Deus das alturas excelsas, vós, os excelsos entre os 31 divinos do 

conhecimento. Que os santos de Deus santifiquem o rei da glória que santifica com sua 

santidade todos os seus santos. Os chefes dos louvores de 32 os deuses, louvai ao Deus 

dos louvores esplêndidos, porque no esplendor dos louvores está a glória de seu reino. 

Dela vêm os louvores de todos os 33 divinos junto com o esplendor de toda sua 

majestade. E exaltai sua exaltação nas alturas, deuses dos divinos excelsos, e a 

divindade de sua glória acima de 34 todas as alturas excelsas. Porque ele é o Deus dos 
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deuses de todos os chefes das alturas, e rei de reis de todos os conselhos eternos. {Pelo 

beneplácito} 35 {do conhecimento} Por suas palavras existem to[dos os divinos 

excelsos;] pelo que sai de seus lábios, todos os espíritos eternos; pela vontade de seu 

conhecimento, todas as suas criaturas 36 em suas empresas. Cantai com gozo, os que vos 

regozijais em seu conhecimento, com regozijo entre os deuses maravilhosos. Festejai 

sua glória com a língua de todos os que festejam com conhecimento; e seus 

maravilhosos cânticos, 37 com a boca de todos os que fazem festa [nele. Porque ele é] 

Deus de todos os que cantam {com conhecimento} para sempre e juiz em cujo poder 

estão todos os espíritos de compreensão. 38 Dai graças, todos os divinos de majestade, 

ao rei de majestade; porque por sua glória proclamam todos os divinos do 

conhecimento, e todos os espíritos de justiça proclamam sua verdade. 39 E tomam 

aceitável seu conhecimento segundo o juízo de sua boca e suas proclamações, quando 

retorna sua mão poderosa para o juízo de recompensa. Entoai ao Deus poderoso 40 com 

a porção espiritual escolhida, para que seja [melodia] com o gozo de Deus, e celebração 

com todos os santos, para canção maravilhosa na alegria eterna. 41 Louvai com... eles, 

vós, todas as fun[dações do santo d]os santos os pilares de suporte do firmamento o 

mais elevado, e todos os ângulos de seu edifício. Cantai 42 ao Deus que é terrível em 

poder [todos os espíritos do conhecimento e da luz], para exaltar juntos o firmamento 

esplendidamente brilhante do santuário de sua santidade. 43 [Louvai-o, espíritos divinos, 

louvando [por todo] o sempre o firmamento principal das alturas, todas [as suas vigas] e 

paredes, toda 44 a sua forma, a obra de sua estrutura. Os espíritos do santo dos santos, os 

deuses viventes, os espíritos de santidade eterna acima de 45 todos os santos [... 

maravilha prodigiosa de esplendor ... e a glória] na luz mais perfeita, e o conhecimento 

46 [... em todos os santuários maravilhosos. Os espíritos dos deuses ao redor da 

residência do rei da verdade e da justiça. Todas as suas paredes...] 

 

Col. II 

 

1 luz perfeita, as cores misturadas do espírito do santo dos santos [...] 2 lugares altos do 

conhecimento. E a seus pés [...] 3 a aparência da forma gloriosa dos chefes do reino dos 

espíritos. [...] 4 [...] sua glória. E as portas, em todos os seus movimentos (?) [...] 5 o 

fulgurar do ralo (?) [...] para arrasar. Os deuses [...] 6 entre eles correm deuses em forma 

de brasas [de fogo ...] 7 girando ao redor. Os espíritos do santo dos santos [...] 8 do santo 

dos santos, espíritos dos deuses, visão eterna [...] 9 e os espíritos dos deuses, formas de 
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chamas de fogo ao redor [...] 10 espíritos maravilhosos. E o tabernáculo de maior altura, 

a glória de seu reino, o debir [...] 11 E santifica aos sete santos excelsos. E a voz da 

bênção dos chefes de seu debir [...] 12 a voz da bênção {é ouvida} é glorificada ao ouvi-

la os deuses, e os fundamentos de [...] 13 da bênção. E todos os ornamentos do debir se 

apressam com hinos maravilhosos ... [...] 14 maravilha, debir a debir, com o som de 

multidões santas. E todos os seus ornamentos [...] 15 E os carros de seu debir louvam 

juntos, e seus querubins e ofanim bendizem maravilhosamente [...] 16 os chefes da 

estrutura dos deuses. E o louvam em seu debir santo. Vacat. [...] 17 Vacat. [...] 18 Do 

Instrutor. Cântico do sacrifício do sábado do vin[te e três do segundo mês. Louvai ao 

Deus de todas as alturas excelsas, vós, todos os seus santos] 19 eternos, os segundos 

entre os sacerdotes que se aproximam, o segundo conselho na morada maravilhosa entre 

os sete [... entre todos os que tem conhecimento] 20 das coisas eternas. E exaltai-o vós, 

os chefes de príncipes com sua porção maravilhosa. Louvai [ao Deus dos divinos, os 

sete sacerdotes que se aproximam ...] 21 altura, sete maravilhosos territórios nas normas 

de seus santuários, {os chefes dos príncipes dos sacer[dócios maravilhosos} [...] 22 sete 

sacerdócios no santuário maravilhoso para os sete conselheiros santos [...] 23 o príncipe, 

os anjos do rei em suas moradas maravilhosas. E o conhecimento compreensivo dos 

sete [... do] 24 chefe, do sacerdote que se aproxima. E os chefes da congregação do rei na 

assembléia [...] 25 e louvores excelsos ao rei da glória, e engrandecimento de De[us...] 26 

ao Deus dos divinos, ao rei da pureza. E a oferenda de suas línguas [...] 27 mistérios de 

conhecimento no mistério maravilhoso dos sete territórios do san[to dos santos ... A 

língua do primeiro se reforçará sete vezes com a língua do seu segundo. A língua do 

segundo se reforçará] 28 sete vezes com (a) do terceiro com relação a [ele. A lín]gua do 

terceiro se reforçará sete vezes [com (a) do quarto com relação a ele. A língua do quarto 

se reforçará sete vezes com a língua do quinto com re1aão a ele. A língua do quinto se 

reforçará sete vezes com a língua do] 29 sexto com relação a ele. A língua [do sexto se 

reforçará sete vezes com a língua do sétimo com relação a ele. A língua do sétimo se 

reforçará ...] 30 E segundo as sete pa[lavras ...] 31 com hinos maravilhosos com pala[vras 

...] 32 maravilha. Vacat. [Salmo de] bênção n[a língua do primeiro ...] 33 maravilha, e 

louvai ao Senhor de todos os divi[nos... 34 sua eleição maravilhosa [...] para grande 

louvor [...] 35 aos que fazem brilhar o conhecimento entre todos os deuses da luz [...] 36 

louvor na língua do quarto [...] maravilha. 37 [Salmo de ação de graças na] lín[gua do 

quinto ...] 38 ação de graças [...] 39-45 ... [...] 
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4QCânticos do Sacrifício Sabáticoe (4Q404 [4QShirShabe]) 

 

Frag. 1 (= 4Q403 1,6-8) 

 

1 [... Salmo de] canção na lín[gua do sétimo dos príncipes supremos, um canto poderoso 

[ao Deus] de santidade com sete] 2 [cantos mara]vilhosos. Ele deverá cantar [ao Rei de 

santidade sete vezes com sete palavras de cantos maravilhosos. Sete salmos de suas 

bênçãos.] 3 [Sete salmos de engran[decimento de sua justiça. Sete salmos de exaltação 

de seu reino...] 

 

Frag. 2 (= 4Q403 1,20-28) 

 

1 [ele abençoará todos os que se apressam (em fazer) sua vontade com sete] palavras 

maravilhosas; abençoará todos [os que lhe confessam com sete palavras majestosas] 2 

para ação de graças maravilhosa. O sexto entre] os príncipes supremos abençoará em 

nome dos poderes dos divinos a todos [os poderosos em inteligência com sete] 3 

[palavras de seus poderes] maravilhosos; abençoará a todos cujo caminho é perfeito 

com sete palavras maravi[lhosas para que estejam continuamente com aqueles que 

existem 4 [para sempre;] abençoará todos os que esperam nele com sete palavras 

maravilhosas para a volta de sua misericordiosa compaixão. O sétimo] 5 [entre os 

príncipes] supremos abençoará em nom[e de sua santidade a todos os santos que 

fundamentam o conhecimento com sete palavras de sua maravilhosa] 6 [santidade;] 

abençoará todos os que exal[tam os seus preceitos com sete palavras maravilhosas para 

escudos robustos; abençoará todos os destinados] 7 [à jus]tiça que louvam [sua realeza 

gloriosa ... para sempre com sete pala[vras] 8 [maravilhosas para] paz eterna. [E todos os 

príncipes supremos bendirão juntos ao Deus dos divinos no nome de sua santidade 9 

[com] todos os seus testemunhos setiformes [e abençoarão os destinados à justiça e 

todos os benditos ...] 10 [os ben]ditos] para sempre [...para ele. Bendito seja o Senhor, 

orei de todos, sobre toda bênção e louvor. E que ele abençoe a todos] 11 [os santos] que 

o bendizem [e o declaram justo...] 

 

 

Frag. 3 (= 4Q403 1,30-31) 
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1 [...] ... [...] 2 [Do Instrutor. Cântico do sacrifício do sétimo sábado, do de]zesseis do 

mês. [Louvai ao Deus das alturas excelsas, vós os excelsos entre os] 3 [divinos do 

conhecimento. Que os santos santifiquem, os santos] de Deus ao rei [da glória que 

santifica com sua santidade a todos os seus santos ...] 

 

Frag. 4 (= 4Q403 1,35-40) 

 

1 [Por suas palavras exis]tem to[dos os divinos excelsos; pelo que sai de seus lábios, 

todos os espíritos eternos;] 2 [pela von]tade de seu conhecimento, [todas as suas 

criaturas em suas empresas. Cantai com gozo, os que vos regozijais em seu 

conhecimento,] 3 [com re]gozijo entre os deuses maravilhosos. Festejai sua glória com a 

língua de todos os que festejam] 4 [com conhe]cimento; seus cânticos [maravilhosos, 

com a boca de todos os que fazem festa nele. Porque ele é] 5 Deus de todos [os que 

cantam para sempre e juiz em cujo poder estão todos os espíritos de compreensão.] 6 

Dai graças, todos os deuses [de majestade, ao rei de majestade; porque por sua glória 

proclamam todos] 7 [os divi]nos do conhecimento e todos os espíritos de justiça 

proclamam sua verdade. 

 

Frag. 5 (= 4Q403 1,44-47) 

 

1 [sua forma, a obra de sua estrutura.] O espírito do santo dos santos, 2 [os deuses 

viventes, os espíritos de] santidade eterna acima de 3 [todos os santos ...] maravilha 

prodigiosa de esplendor 4 [...] e a glória na luz mais perfeita, conhecimento 5 [...] em 

todos os santuários maravilhosos. Os espíritos dos deuses 6 [ao redor da residência] do 

rei da verdade e a justiça. Todas as suas paredes 7 [...] do santo [...] 8 [...] a estrutura [...] 

 

4QCânticos do Sacrifício Sabáticof (4Q405 [4QShirShabf) 

 

Frag. 3 col. II (= 4Q403 1,11-27) 

 

1 [abençoará] os que conhecem as coisas eternas. [O segundo entre os príncipes 

supremos abençoará em nome de sua fidelidade a todas as es[tações com sete] 2 

maravilhosas; ele abençoará com sete palavras [maravilhosas; e abençoará todos os que 

exaltam] o Rei com sete] 3 palavras da glória de suas maravilhas, a todos os eternamente 
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puros. [O terceiro entre os príncipes supremos abençoará em nome] 4 de sua exaltada 

realeza todos os exaltados do conhecimento com sete palavras de exaltação, e a todos 

[...] 5 Ele abençoará com sete palavras maravilhosas; abençoará todos os destinados à 

justiça com se[te palavras maravilhosas. O quarto] 6 entre os príncipes supremos 

abençoará em nome da ma[jestade do Rei a todos os que caminham retamente com sete 

palavras majestosas;) 7 abençoará os que estabelecem a majestade com sete [palavras 

maravilhosas; abençoará a todos os di[vinos que se aproximam do conhecimento de sua 

fidelidade] 8 com sete palavras de justiça por sua compaixão [gloriosa. O quinto entre os 

príncipes supremos abençoará em nome de sua majestade] 9 maravilhosa a todos os que 

conhecem os mistérios de [... a pureza com sete palavras de sua exaltada fidelidade; ele 

abençoará todos] 10 O os que se apressam (em fazer) a sua vontade com sete [palavras 

maravilhosas; abençoará todos os que lhe confessam com sete palavras] 11 majestosas 

para ação de graças maravilhosa. O sexto [entre os príncipes supremos abençoar em 

nome [dos poderes] dos divinos a todos os poderosos] 12 Vacat. [...] 13 em inteligência 

com sete palavras [de seus poderes maravilhosos; abençoará todos cujo caminho é 

perfeito com sete palavras maravilhosas] 14 para que estejam continuamente com todos 

[os que existem para sempre; abençoará a todos os que esperam nele com sete palavras 

maravilhosas para a volta de] 15 sua misericordiosa compaixão. O sé[timo entre os 

príncipes supremos abençoará em nome de sua santidade a todos os santos que 

fundamentam] 16 o conhecimento com sete palavras de sua maravilhosa santidade; 

abençoará todos os que exaltam os seus preceitos com sete palavras maravilhosas] 17 

para escudos robustos; abençoará todos os destinados à justiça que louvam sua realeza 

gloriosa [... para sempre com sete] 18 pala[vras maravilhosas para paz [eterna. E todos os 

príncipes supremos bendirão juntos ao Deus dos divinos em nome de sua santidade] 19 

com todos os seus testemunhos setiformes [e abençoarão os destinados à justiça e todos 

os benditos...] 

 

Frag. 4-5 (= 4Q403 1,33-36) 

 

1 [... E exaltai sua exaltação] às alturas, deuses [dos divinos excelsos, e a divindade de 

sua glória acima de] 2 as alturas [excelsas. Porque ele é o Deus dos deuses de todos os 

chefes das alturas, e rei [de reis de todos os conselhos eternos. Pelas palavras] 3 de sua 

boca exis[tem] to[dos os divinos excelsos; pelo que sai de seus lábios, todos os 

espíritos] eternos; pela von[tade de seu conhecimento, todas as suas criaturas em suas 
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empresas.] 4 Cantai com go[zo, os que vos regozijais em seu conhecimento com 

regozijo entre os deuses maravilhosos. Festejai a sua glória com a língua de todos] os 

que fes[tejam...] 

 

Frag. 6 (= 4Q403 1,40-45) 

 

1 [... para canção maravilhosa] na alegria [eterna.] 2 [Louvai com eles, vós, todas as 

fundações do santo dos san]tos, [os pilares] de suporte do firmamento mais elevado, e 

todos os ângulos 3 [de seu edifício. Cantai ao Deus que 6 terrível em poder todos os 

espíritos] do conhecimento e da luz, para exaltar justos o firmamento esplendidamente 

[brilhante do santuário] 4 de sua santidade. Louvai-o, espíritos divinos, louvando] por 

todo o sempre o firmamento principal das alturas, [todas as suas vigas] 5 [e paredes, 

toda a sua forma, a obra de sua estrutura.] Os espíritos do santo dos santos, os deuses 

viventes, os espíritos de santidade 6 [eterna acima de todos os santos ...] maravilha 

prodigiosa de esplendor [...] e a glória na luz 7 [mais perfeita, e o conhecimento ...] 

santuário maravilhoso. Os espíritos de Deus ao redor da residência 8 [...] no santo dos 

santos [...]... 9 [...] ... 10 [...] o som de 11 [...] farão ouvir 

 

Frag. 8-9 (= 4Q403 2,18-22) 

 

1 [... Do Instrutor. Cântico do sacrifício do] sábado quinto [do vinte e três do segundo 

mês.] 2 Louvai ao Deus de todas [as alturas excelsas, vós,] todos os seus santos [eternos, 

os segundos entre os sacerdotes que se aproximam,] 3 o segundo conselho na morada 

maravilhosa entre os se[te ...] entre todos os que têm conhecimento 4 das coisas eternas. 

E exaltai-o vós, [os chefes de príncipes com sua porção maravilhosa. Louvai ao Deus 

dos divinos,] os sete 5 sacerdotes que se aproximam [... altura, sete maravilhosos 

territórios nas normas de seus santuários, os che]fes dos príncipes 6 dos sacer[dócios 

maravilhosos [...] os santuários [...] os sacerdó[cios ...] 

 

Frag. 11 (= 4Q403 2,27-29) 

 

1 [...] ... [...] 2 [...] santos [... A língua do primeiro se reforçará sete vezes com a língua 

do seu segundo. A língua] 3 do segundo se reforçará no terceiro com relação a ele. A 

língua do terceiro se reforçará [sete vezes com (a) do quarto com relação a ele. A 
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língua] do quarto se reforçará 4 sete vezes com a língua do quinto com relação a ele. A 

língua do quinto se reforçará se[te vezes com a língua do sexto] com relação a ele. A 

língua do sexto 5 se reforçará sete vezes com a língua do sétimo com relação a ele. A 

língua do sétimo se re[forçará ...] o santuário 6 [...] ... [...] 

 

Frag. 14-15 

 

1 [...] espírito de glória [...] 2 [...] semelhança maravilhosa do espírito do santo dos 

santos, recamada [...] língua de bênção. E da semelhança 3 [de Deus,] a voz de bênção 

para o rei dos que exaltam. Sua exaltação maravilhosa é para o Deus dos divinos [...J 

seu adorno. E cantam 4 [...] os vestíbulos de suas entradas, espíritos que se aproximam 

do santo dos santos [...] sempre 5 [a semelhança] dos deuses viventes está gravada nos 

vestíbulos quando entra o rei, figuras de espíritos luminosos [...] rei, figuras de luz 

gloriosa, espíritos 6 [maravilhosos.] Em meio aos espíritos de esplendor, obras 

recamadas maravilhosas, figuras dos deuses viventes [...] nos debirim da glória, a 

estrutura 7 [do santuário do san]to dos santos, nos debirim do rei, figuras dos divinos. E 

da semelhança [...] santo dos santos 8 [...] ... [...] o debir do rei [...] 

 

Frag. 15-16 

 

1 as tranças da borda [...] 2 arroios de luz [...] ... [...] 3 a aparência de chamas de fogo [...] 

... sobre o véu do debir do rei [...] 4 no debir de sua face, o recamado [...] tudo o que está 

gravado [...] figuras dos divi[nos ...] 5 glória de ambos os lados [...] os véus dos debirim 

maravilhosos. E bendirão ao [...] 6 seus lados. E farão ouvir [...] maravilhosos ... o debir 

[...] 7 [...] ao rei da glória com voz gozosa [...] 

 

Frag. 17 

 

1 [...] ... [...] 2 [...] maravilhas [...] 3 [...] espíritos de conhecimento e  

compreensão, verdade 4 [... de] pureza, anjos de glória pelo poder de 5 [...] 

anjos de beleza e espíritos de 6 [...] ... de santidade, assentos de 7 [...] obras de 8 [...] 

glória [...] ... 

 

Frag. 18 
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1 [...] espíritos [...] 2 [...] para sustentar aos santos. O debir [...] 3 [...] com o espírito 

tranqüilo de Deus [...] 4 [...] ... se apressam à voz da glória [...] 5 [...] salmos 

maravilhosos em uma voz tranqüila [...] 6 [...] ... [...] 

 

Frag. 19 

 

1 [...] ... [...] 2 E o louvam as figuras dos divinos, os espíritos de [...] as figuras de glória, 

a tarimba (?) 3 dos debirim maravilhosos, espíritos dos divinos eternos. Todos [...] do 

rei. As obras dos espíritos do firmamento maravilhoso são 4 puramente misturadas, 

espíritos de conhecimento da verdade e da justiça no santo dos santos, imagens dos 

deuses viventes, imagens dos espíritos 5 luminosos. Todas as suas obras são de coisas 

santas entrelaçadas maravilhosamente [...] recamadas [...] figuras das formas dos 

divinos, gravadas 6 ao redor de seu glorioso pavimento, imagens gloriosas das obras de 

esplendor e majestade [...] Deuses viventes são todas as suas obras, 7 e as imagens de 

suas figuras são anjos santos. Debaixo dos debirim maravilhosos, o som tranqüilo do 

silêncio, os deuses abençoando 8 [...] o rei [... louvai sempre] ... 

 

Frag. 20-22 

 

1 [não se atrasam quando se levantam ...] todos os sacerdotes que se  

aproximam [...] 2 n[a lei. Per]manecem firmes para ser[vir ...) o assento do trono de sua 

realeza [nos debirim de sua glória. Não se assentam ...] 3 os carros de sua glória [...] 

querubins santos, ofanim luminosos, no de(bir espíritos de deuses ... pureza ...] 4 santo. 

As obras de seus ângu[los ...] de seu reino E...] os assentos gloriosos dos carros [... asas 

de conhecimento poder maravilhoso ...] 5 verdade e justiça eterna [...] os carros de sua 

glória quando marcham. E... não se desviam nada ... vão direitos ...] 6 Vacat. Para o 

Ins[trutor. Cântico para o sacrifício do] sábado duodécimo, [o vinte e um do terceiro 

mês. Louvai ao Deus de ...] 7 [...] maravilhoso e exaltai-o ... a glória na ten[da do Deus 

do] conhecimento. Os querubins se prostram diante dele, e bendizem quando se 

levantam. Ouve-se a voz de um silêncio divino, 8 e há um tumulto de júbilo ao levantar 

suas asas, a voz de um silêncio divino. Eles bendizem a imagem do trono-carro (que 

está) acima do firmamento dos querubins, 9 e eles cantam [o esplen]dor do firmamento 

luminoso (que está) debaixo do assento de sua glória. E quando os ofanim avançam, os 

anjos santos retomam; eles saem entre 10 as rodas gloriosas, como uma aparência de 
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fogo, os espíritos do santo dos santos. Ao redor deles, a aparência de uma corrente de 

fogo semelhante ao electro, e uma substância 11 radiante com cores gloriosas, 

maravilhosamente misturadas, brilhantemente unidas. Os espíritos dos deuses viventes 

se movem continuamente com a glória dos carros 12 maravilhosos. E (há) uma voz 

silenciosa de bênção no tumulto de seu movimento, e louvam o santo no retomo aos 

seus caminhos. Quando eles se levantam, se levantam maravilhosamente; 13 e quando 

pousam, estão parados. A voz de regozijo gozoso se cala e há uma bênção silenciosa 

dos deuses em todos os acampamentos dos deuses. E a voz de louvores 14 [...] dentre 

todas as suas divisões [...] e todos os seus alistados exultam cada qual em seu posto.  

 

Frag. 23 col. I 

 

1 [...] suas tarefas [...] 2 [...] quando se levantam [...] 3 [...] o trono da glória de seu reino 

e toda a assembléia dos que servem 4 [...] maravilhosamente. Não tremerão para sempre 

os deuses 5 [...] para que estejam firmes nas tarefas de todos, porque os deuses da 

oferenda 6 [...] sua oferenda. Os deuses louvam quando começam a levantar-se, e todos 

os espíritos do firmamento 7 puro se regozijam em sua glória. E há uma voz de bênção 

de todas as suas divisões que conta os firmamentos de sua glória. E suas portas louvam 8 

com voz de júbilo. Quando os divinos do conhecimento entram pelos portais de glória, e 

em todas as saídas dos anjos santos aos seus domínios, 9 os portais de entrada e as 

portas de saída proclamam a glória do rei, bendizendo e louvando a todos os espíritos 10 

de Deus nas saídas e nas entradas pelas portas da santidade. E não há entre eles nenhum 

que omita uma norma, nem que 11 se oponha aos preceitos do rei. Não se apartam do 

caminho nem se distanciam de seu território. Não se exaltam sobre as suas missões 12 

nem se rebaixam. Pois terá misericórdia durante o domínio do furor de sua ira 

aniquiladora. Não julgará enquanto reside lua ira gloriosa. 13 O temor do rei dos deuses 

é terrível para todos os deuses. [Envia-os] a todas as suas missões em ordem Vacat. ... E 

vão 14 [...]  ... [...] 

 

Frag. 23 col. II 

 

1 [...] a beleza das gravuras [...] 2 [...] o rei, quando servem ante [...] 3 rei, e inscreve sua 

glória [...] 4 santidade, o santuário de todo [...] 5 seus efods; esparramam [...] 6 os santos, 

o beneplácito [...] ... os espíritos dos san[tos...] 7 seus santos. Vacat. Em suas posições 
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maravilhosas há espíritos (com vestes) policromadas, como um tecido gravado com 

imagens esplêndidas. 8 Em meio à aparência gloriosa de escarlate, as cores da luz do 

escrito do santo dos santos se mantêm firmes em sua posição santa ante 9 o rei, espíritos 

de cores [puros] em meio à aparência da brancura. E a substância do espírito de glória é 

como trabalho de Ofir, que difunde 10 luz. E todos os seus ornamentos estão puramente 

misturados, como obra artisticamente trançada. Eles são os chefes dos ordenados 

maravilhosamente para o serviço, 11 os chefes do reino {do reino} dos santos do rei 

santo em todas as alturas de seu santuário do reino 12 de sua glória. Vacat. Nos chefes 

das oferendas estão as línguas do conhecimento. Eles bendizem ao Deus do 

conhecimento em todas as obras de sua glória. 13 [E as nor]mas de suas divisões em 

todos os seus debirim santos [as gravou n]o conhecimento de sua compreensão e na 

inteligência de sua glória. 

 

11QCânticos do Sacrifício Sabático (11Q17 [11QShirShab]) 

 

Col. I (= 4Q505 19) 

 

1 [...] ... [...] 2 [... E o louvam as fi]guras dos deuses, [os espíritos de ... as fi]guras de 

gló[ria, a tarimba (?)] 3 de[birim maravilhosos, espíritos dos divinos] eternos. [Todos ... 

do rei.] As obras [dos espíritos do] firmamento maravilhoso estão 4 puramente 

misturadas, [espíritos de conhecimento da verdade e] da justiça [no santo dos santos, 

imagens de deuses] vivos, [imagens dos espíritos lumino]sos. Todas 5 as suas ob[ras são 

de coisas santas entrelaçadas maravilhosamente ...] recamadas [... figuras das formas 

dos deuses, gravadas ao redor [de seu glorioso pavimento,] imagens [gloriosas] 6 das 

ob[ras de esplendor e majestade.] Deuses [viventes são todas as suas obras, e as 

imagens de] suas figuras são an[jos santos. Debaixo dos debi]rim [maravilhosos,] 7 o 

som [tranqüilo do silêncio, os deuses abençoando ... o rei ... lou]vai sempre [...] 8 Vacat. 

[...] no segundo [...] 9 [...] maravilhoso esplendor [...]  

 

Col. II (= 4Q505 20-22) 

 

1 [...] seu rosto [...] sobre o trono excelso [...] 2 [...] não se atrasam quando se levantam 

[... todos os sacerdotes que se aproximam ...] Vacat. [...] 3 [...] na lei. Permanecem 

firmes para servir [... o assento do trono de sua realeza] nos debirim de lua glória. Não 
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se assentam [...] 4 [os carros de] lua glória [... queru]bins santos, [ofanim luminosos, no 

debir ...] espíritos de deu[ses ...] pureza [...] 5 [santo. As obras de seus ângulos [... de seu 

reino. Os assentos [gloriosos dos carros ...] asas de conhecimento [...] poder 

maravilhoso [...] 6 [verdade e] justiça eterna [... os carros] de sua glória [quando 

marcham ... nâo se desviam nada [...] vão direitos [...] 7 Vacat. [...] Vacat. [...] Vacat. 

[...] 8 [Para o Ins]trutor. Cântico [para o sacrifício do] sábado duodécimo, o vinte e um 

do terceiro mês. [Louvai ao Deus de ...] 9 [e exal]tai-o [... a glória na tenda do Deus do 

conhecimento. Os querubins se prostram diante dele, e] bendizem quando se levantam. 

[...] 

 

Col. III 

 

1 [...] e maravilha, conhecimento e compreensão ...] o firmamento maravilhoso ... [...] 2 

[...] com luz de luzes, o esplendor de E...] todas as formas dos espíritos maravilhosos 

[...] 3 [...] deuses, de força terrível, todos [...] suas maravilhas com a força do Deus 4 

eterno. E exaltando as obras poderosas do Deus de [...] dos quatro fundamentos do 

firmamento 5 maravilhoso eles proclamam com o som elevado dos deuses [...] 

bendizendo e louvando ao Deus dos 6 deuses. O ruído [...] as alturas [...] rei da glória 

[...] para os fundamentos maravilhosos 7 ... [...] Deus de [...] e todos os seus alicerces 

[...] o santo 8 dos santos [...] suas asas [...] suas cabeças 9 E proclamam [...] as posições 

de [...] 

 

Col. IV 

 

1 [...] o beneplácito [...] todas as suas obras [...] 2 [...] para os sacrifícios dos  

santos [...] o perfume de suas oferendas [...] 3 [...] e o perfume de suas  

libações segundo o nú[mero de ...] a pureza com um espírito de santidade.  

4 [...] sempre, es[plendor e] majestade E...] maravilha, e a forma do peitoral  

5 [...] policromado, como obra [trançada ...] puramente misturada, de cor  

6 [...] com figuras [...] efod 7 [...] ... [...] ... 

 

Col. V 
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1 [...] as alturas de sua [glória ...] ... [...] ... [...] 2 seu prêmio nos juízos de [...] sua 

misericórdia com a honra [...] seus testemunhos 3 e todas as bênçãos de sua paz [... a 

gló]ria de suas obras e com a luz [...] e com o esplendor 4 de seu louvor em todo o 

firmamento [...] a luz e as trevas nas formas [...] da santidade do rei 5 da glória para com 

todas as obras de sua verdade [...] aos anjos do conhecimento em todo [...] proclamação 

santa 6 para os tronos de sua glória, e o escabelo de [seus pés, e todos os car]ros de sua 

majestade, e os debirim santos [...] e para os portais de entrada 7 [do rei] com todas as 

suas saídas de [...] as esquinas da estrutura e para todos [...] para os templos de sua 

glória e para os firmamentos de 


