
 

 

ROLO DO TEMPLO 

 

11QRolo do Temploa (11Q19 [11QTemplea]) 

 

Col. II 

1 [pois será terrível o que e]u fa[rei contigo.] 2 [Eis que expulso diante de ti] os 

a[morreus, cananeus,] 3 [hititas, gerges[eus, fe[rezeus, heveus e] 4 [jebuseus. Guar]da-te 

de fazer aliança [com os habitantes da terra] 5 entre os quais vais entrar, para que não 

sejam uma [armadilha em teu meio. Porém] 6 derrubareis seus al[tares, destroçareis suas 

estelas] 7 cortareis suas [árvores sagradas e queimareis] as imagens de seus deu[ses.] 8 

Não cobiçareis a prata ou o ouro que [...] 9 [não] colhas dele; não introd[uzas uma 

abominação em tua casa] 10 [e sejas] anátema como ele; detesta[-o e abomina-o] 11 

[porque] é anátema. Não te prostrarás ante [outro deus, porque YHWH tem por nome 

Zeloso,] 12 é um Deus zeloso. Guarda-te de fazer [aliança com os habitantes da terra,] 13 

[prostituem-se] atrás de seus deuses e sacrificam a [seus deuses, para que não te 

convidem] 14 [e comas de seus sacrifícios e to]mes [suas filhas para teus filhos;] 15 suas 

filhas se prostituirão atrás de seus deuses] e fa[rão prostituir-se os teus filhos atrás] 

 

Col. III 

1 [...] que em [...] 2 [...] tecidos violeta e púrpura [...] 3 [...to]dos os teus inimigos ao 

[redor...] 4 [... uma ca]sa para nela pôr meu nome to[dos] 5 [...] nele prata e ouro de 

tod[os os países...] 6 [...] e não o profanarás, porque se de [...] 7 [... bron]ze e ferro e 

pedras talhadas para cons[truir...] 8 [...] Fez todos os seus utensílios de ouro puro [...] 9 

[... o] propiciatório que há sobre ele, de ouro puro [...] 10 [... o altar] do incenso 

aromático e a mesa [...] 11 [...] não retirarás do templo. Suas bandejas [...] 12 [...] e suas 

jarras serão de ouro puro; e os braseiros [...] 13 [...] com os quais se introduz o fogo 

dentro, e o candelabro e todos [...] 14 [...] Vacat. Todo o altar dos holocaustos [...] 15 [... 

de bron]ze puro. e no gradeamento que há sobre [...] 16 [...] de bronze [...] para ver [...] 17 

[...] de bron[ze...] [...] 18 [...] ... [...] 

 

Col. IV  

1 [...] oit[o...] 2 [... as] saliências ao [...] 3 casa, largos qua[tro...] 4 [...] e um pavimento 

entre o [...] 5 [... en]tre o sexto; um pavimento [...] 6 [...] ... Vacat. [...] 7 [...] a largura, e a 

altura de [...] 8 [... cô]vados, e entrarás no vestíbulo [...] 9 [...] os dez côvados, e as 

paredes [...] 10 [...] e sessenta côvados de altura [...] 11 [...] doze côvados e [...] 12 [...] 

vinte e um côvados [...] 13 [...] ... vinte côvados quadrados [...] 14 [...] ... Vacat. [...] 15 

[...] de sua metade 16-17 [...] ... [...] 

 

Col. V 



 

 

1 [...] que se juntam [...] 2 [...côvados [...] 3 [...] a espessura três [...] 4 [...] ... segundo a 

medida de [...] 5 [...] ... por vinte e oito [...] 6 [...] ... e seu teto também [...] 7 [...] côvados 

a altura total 8 [...] ... e quatro portas [...] 9 [...] a porta doze [...] 10 [...] côvados e todo o 

beiral [...] 11 [...in]ferior, e todo recoberto [...] 12 [...] Vacat. [...] 13 [...] ... e fez um 

pórtico [...] 14 [...] em todo [...] 

 

Col. VI 

1 [...] ... [...] 2 [...] em cima de [...] 3 [...] ... vin[te e oi[to côvados [...] 4 [...] qua[renta] 

côvados, e o te[to ...]  5 [...] dez côvados a altura total do beiral, e as ja[nelas...] 6 [...] 

portas do desvão pelos quatro [...] 7 [... do]ze côvados, e sua altura on[ze...] 8 [...] suas 

portas [...] inferior e tudo [...] 9 [...] ... [...] ... [...] 

 

Col. VII 

1 [...] as tábuas [...] 2 [...] ... [...] 3 [...] as tábuas de ma[deira...] 4 [...] um côvado e dez 

[...] 5 [...] oitenta tá[buas...] 6 [...] por cima de tudo ... [...] 7 [...] ... cem ... [...] 8 [...] ... no 

total cinco cô[vados...] 9 [...] ... sua altura, e o propiciatório que está por cima [...] 10 [...] 

... sua largura, e dois querubins [...] 11 [...] ... ao outro lado, estendendo as asas [...] 12 

[...] ... por cima da arca; e seus rostos, um [...] 13 [...] Vacat. E farás um véu de ouro [...] 
14-15 [...] ... [...] ... [...] 

 

Col. VIII 

1 [...] ... [...] 2 [...] em frente à arca [...] 3 [...] ... sete [...] 4 [...] Vacat. [...] 5 [...] sua 

largura, e um côvado [...] 6 [...] ... e farás [...] 7 [...] ... [...] 8 [...] ... dois [...] 9 [...] ... sobre 

as duas fileiras [...] 10 [...] este incenso sobre o pão como memorial [...] 11 [... so]bre o 

altar dos perfumes ao retirá-lo [...] 12 [...] o pão, porás sobre ele incenso; não [...] 13 [... 

eter]no para suas gerações. Este pão será [...] 14 [...] virão [...]  

 

Col. IX  

1 [...] ... 2 [...] seus ... e suas flores 3 [...] de seus dois lados 4 [...] e em um lado, três 5 [...] 

e sua empunhadura 6-7 [...] ... 8 [...] três 9 [...] toda a vara 10 [...] ... três 11 [...] e suas 

espevitadeiras, todo ele de dois talentos 12 acenderão todas as suas lâmpadas e o 

colocarão 13 [...] e arranjarão os sacerdotes filhos de 14 [...] lei eterna [para suas 

ge]rações. 

 

Col. X 

1-7 (Restos de letras ao final das linhas) 8 [...] a porta [...] ... 9 [...] ... sobre a porta 10 [...] 

... [...] levarás um tecido escarlate 11 [...] e por cima deste, colunas 12 [...] ... um tecido de 

púrpura vermelha, e os capitéis 13 [...] 14 e escarla[te...] 15-18 (Restos de letras no começo 

das linhas) 

 

Col.XI 



 

 

 
1-8 (Restos de letras no final das linhas) 9[...] ... aos sábados e nos inícios de 10 [...] ... na 

festa dos ázimos e no dia em que se balança o feixe de espigas 11 [...] as primfcias para a 

oferenda do trigo 12 [...] ... e no festival do novo óleo e nos seis dias 13 [...] na fes]ta dos 

tabernáculos e na assembléia de 14 [...] ... 15-16 (Restos de letras no começo das linhas) 

 

Col. XII 

1-7 (Ilegíveis) 8 [...] ... suas medidas serão 9 [...] ... de um lado, e um côvado 10 [...] ... 

construído todo ele  11 de pe[dras ...] ... Farás tudo 12 [...] ... 13 chi[fres] e seus ân[gulos 

...] Fá-lo-ás 14-16 (Restos de letras)  

 

Col. XIII 

1 para [...] 2 dez cô[vados ...] 3 farás [...] 4 e as portas [...] 5 um [...] 6 recobertas [...] 7 a 

ele uma porta como [...] 8 Vacat. [...] 9 E a oblação [...] 10 o sangue pelo povo [...] ... [...] 
11 sem defeito [... um dé]cimo de 12 flor de farinha misturada [...] /e sua libação de vinho 

de um quar[to ....]/ 13 para YHWH [...] ... 14 do ho[locausto] que é para ele [...] 15 como a 

oferen[da da] manhã [...] ... 16 não [...] 17 Aos sá[bados] oferecerás dois [...] 

 

Col. XIV  

1 [...] um [...] 2 [e uma oferen]da de flor de farinha mistura[da...] 3 [me]io hin [...] 4 [...] 

com um terço de [hin...] 5 [...] um décimo [...] 6 [...] por um cordeiro [...] 7 [aroma] que 

aplaca YHWH. Nos come[ços...] 8 os meses do ano [...] 9 O primeiro do mês [...] 10 ano. 

[Não farás] nenhum trabalho servil [...] 11 Só ele será oferecido para expiar [...] 12 um 

carneiro, cordeiros de um an[o...] 13 ... [...] ... 14 metade de um hin [...] para libação [...] 
15 décimos de flor de farinha para a oferenda misturada [...] 16 um ter[ço de] hin por um 

carneiro [...] 17 [...] oferenda [...] 18 [...] um [...] os cordeiros e para o cabrito [...] 

 

Col.XV  
1 cada dia 2 sete (cordeiros) de um ano e um cabri[to...] 3 segundo o prescrito [... Para a 

consagração um carneiro para cada dia] /e cestos de pão para com todos os car[neiros da 

consagração e um cesto]/ 4 por cada [carneiro]. Repartireis todos os carneiros e os cestos 

entre os sete [dias d consagração, um para cada] 5 dia, segundo [suas divisões. 

Oferecereis a YHWH a perna direita,] 6 holocausto do carneiro, e [a gordura que cobre 

as vísceras,] os dois 7 rins e a gordura que há sobre eles, [a gordura que há sobre] 8 os 

lombos e a cauda [inteira], cortada desde a rabada, e o lóbulo do fígado, 9 e sua oferenda 

e sua libação, segundo o pres[crito. Tomareis uma torta de pão sem fermento do] cesto e 

uma torta 10 de pão azeitado e uma obréia, [e os colocareis tudo sobre a gordura] 11 a 

perna oferecida em tributo, a perna direita. Os que oferecem, [elevarão] 12 os carneiros e 

os cestos de pão, ele[vação] diante de YHWH; é um holocausto, 13  sacrifício de fogo de 

aroma que aplaca YHWH, [Queimareis tudo no altar, sobre] 14 o holocausto, para 

consagrar suas almas os sete dias [da consagração.] 15 Quando o Sumo Sacerdote, [que 

tiver sido consagrado] 16 para revestir as vestes sucedendo a seus pais, estiver [para 



 

 

servir diante de YHWH, oferecerá um novilho] 17 todo o povo e outro pelos sacerdotes. 

Aproximará 18 em primeiro lugar o que é pelos sacerdotes. Os anciãos dentre os 

sacerdotes imporão [suas mãos] 

 

Col. XVI 

1 [...] ... [...] 2 [...] porão o sangue [...] 3 [...] direito e salpicarão [...] 4 [...] serão todos os 

seus dias [...] 5 [... não] profanará, porque é santo [...] 6 [... al]tar, e queimará a [gordura 

do primeiro novilho...] 7 [toda a gordura] que há sobre as vísceras, e o [lóbulo do fígado 

e os dois] 8 [ri]ns e a gordura que há sobre eles, e a [gordura que há sobre] 9 os lombos e 

sua oferenda e sua liba[ção segundo o prescrito.] 10 É um holocausto, sacrifício de fogo 

de aroma que aplaca [YHWH.] 11 Queimarão [a carne do novilho] e sua pele, com seus 

miúdos, fora d[a cidade] 12 em um luar separado, pelos pecados de seu nome; o 

quei[marão da cabeça aos pés] 13com todas as suas vísceras; queimarão tudo ali, exceto 

sua gordura. E um sacrifício ex[piatório]. 14 Tomará o segundo novilho, o que é pelo 

povo, e expiará com ele [por todo o povo] 15 da assembléia, com seu sangue e com sua 

gordura; como fez com o primeiro novilho, [assim fará] 16 com o novilho da assembléia. 

Untará de sangue com seus dedos os chifres do [altar] 17 e rociará [todo] o seu sangue 

sobre os quatro ângulos do rebordo do altar 18 e queimará no altar [sua gordura,] sua 

oferenda e sua libação. É um sacrifício expiatório pela assembléia. 

 

Col. XVII 

1 [...] os sacerdotes, e colocarão [...] 2 [...] se alegrarão porque foi expiado por eles [...] 3 

[...] será este dia vara eles [...] 4 [...] em todas as vilas e se alegrarão [...] 5 [...] Vacat. 

[...] 6 No décimo quarto dia do primeiro mês, [ao entardecer,] 7 celebrareis a páscoa de 

YHWH;] sacrificareis antes da oferenda da tarde e sacrificareis [...] 8 Celebrá-la-ão os 

de vinte anos para cima, e a comerão à noite 9 nos pátios do Santuário. Logo se 

levantarão e irá cada um à [sua tenda] 10 Vacat. No dia quinze deste mês haverá 

assembléia san[ta.] 11 Não fareis nele nenhum trabalho servil. É a festa dos tlzimos, de 

sete dias, 12 para YHWH. Durante esses sete dias oferecereis cada dia 13 um holocausto 

a YHWH: dois novilhos, um carneiro, sete cordeiros de um ano 14 sem defeito e um 

bode para o sacrifício expiatório, junto com suas oferendas e libações, 15 segundo o 

prescrito para os novilhos, os carneiros, os cordeiros e o cabrito. No sétimo dia 16 

[haverá assembléia santa solene] para YHWH. Nele não fareis nenhum trabalho servil.  

 

Col. XVIII 

1 [...] ... [...] 2 [...] por este carneiro [...] 3 este dia, e [...] 4 [um bojde para sacrifício 

expiatório [...] 5 [sua oferenda e sua] libação segundo o prescrito: décimo de flor de 

farinha 6 [e] vinho para a libação: um quarto de hin. [Expiará] por todas as iniqüidades 



 

 

do povo da assembléia 8 [e lhes sejam perdoadas. Por todas as suas gerações] será este 

um preceito eterno para eles 9 [em todas as suas vilas]. Depois oferecerão o único 

carneiro, uma só vez, 10 [...] o dia em que se eleva o feixe. Vacat. Contareis 11 sete 

sábados completos a partir do dia em que trazeis o feixe 12 [da elevação,] contareis até o 

dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 13 [cinqüenta] dias, e trareis uma nova oferenda 

a YHWH de vossas vilas: 14 [pão] novo de flor de farinha fermentado, primícias para 

YHWH, pão de trigo, 15 do[ze tortas;] cada torta será de [dois] décimos de flor de 

farinha. 16 [Trá-las-ão os chefes de] clãs das tribos de Israel e oferecerão 

 

Col. XIX 

1 [...] ... [...] 2 [...] o holocausto [...] 3 [...] doze [...] 4 [...] suas oferendas e [suas li]bações 

segundo o prescrito e elevarão [...] 5 [...] das primícias, [serão para] os sacerdotes e os 

comerão no pátio 6 interior, oferenda no]va, pão das primícias. E depois [...] 7 [...] um 

pão novo de espigas tenras de cevada e espigas maduras de grão. [Este dia] será 8 

[preceito e]terno para suas gerações. Não [farão] nenhum trabalho servil. 9 É [a festa] 

das primícias para memória eterna. 10 Vacat. Desde o dia em que tiverdes trazido a 

YHWH a oferenda nova 12 o pão das primícias, contareis sete semanas, sete semanas 

completas; 13 contareis cinqüenta dias até o dia seguinte ao sétimo sábado, 14 e [trareis] 

vinho novo para a libação: quatro hin por todas as tribos de Israel, 15 [...] um ter[ço] de 

hin por cada tribo. Esse dia 16 todos os chefes de milhar de Israel oferecerão [a YHWH 

com o vinho doze carneiros] 

 

Col. XX 

1 [...] e a libação e oferecerão [...] 2 [...] catorze [cordeiros] de um ano [...] 3 [...] o 

holocausto; os farão [...] 4 [e sua gordura] a queimarão sobre o altar [...]  5 [a gordura 

que rodeia as vísceras] e toda a gordura que há sobre as vís[ceras], 6 [e o lóbulo do 

fígado] sobre os rins, serão retirados junto com a gordura [que há sobre eles] 7 [e a que 

há sobre os lombos e] a cauda, cortada desde a rabada. E quei[marão 8 [tudo sobre o 

altar,] com suas oferendas e libações. É um sacrifício de fogo de aroma que aplaca 9 [a 

YHWH.] Oferecerão toda a oferenda com a que se oferece uma libação segundo [o 

prescrito.] 10 [E de toda] oferenda com a qual se oferece incenso ou que seja oferenda 

seca, tomarão 11 [a parte do me]morial e a queimarão sobre o altar; o resto dela comerão 

no pátio 12 [interior.] Comê-la-ão os sacerdotes com pães ázimos. Não comerão nada 

fermentado. Comê-la-ão nesse dia 13 [e sobre ela não se porá] o sol. Em todas as 

oblações poreis sal e não faltará 14 [o sal sobre ela.] Vacat. Tomareis para YHWH como 

tributo 15 [d]os carneiros e dos cordeiros a perna direita, o peito, as 16 [queixadas, o 

coagulador e a omoplata até o osso do cotovelo. Elevá-las-ão: elevação 

 

Col. XXI 

1 [...] um carneiro e um cordeiro; e por cada 2 clã [...] um por todos os clã[s] das do]ze 

tribos 3 de Israel. E comerão [...] diante de YHWH, 4 os sacerdotes beberão ali primeiro 

e os levi[tas 5 [...] os chefes de batalhão em primeiro lugar [...] 6 [...] e depois deles todo 



 

 

o povo, do maior ao menor, 7 irão beber vinho novo. [Não co]merão nenhuma uva, fruto 

azedo da vinha, [até que] 8 [n]esse dia expiem pelo mosto. Os filhos de Israel se 

alegrarão diante de YHWH. 9 [Lei] eterna para suas gerações em todas as suas vilas. 

Alegrar-se-ão n[esse dia] 10 [ao ir] derramar uma libação de licor, um vinho novo, sobre 

o altar de YHWH, ano avós ano. 11 Vacat. 12 A partir deste dia contareis sete semanas 

sete vezes. 13 Haverá quarenta e nove dias a partir das sete semanas completas até o dia 

seguinte 14 ao sétimo sábado. Contareis cinqüenta dias e oferecereis óleo novo das vilas 
15 dos clãs dos filhos de Is]rael: meio hin cada um dos clãs; óleo novo refinado, 16 [...] 

óleo virgem, sobre o altar, holocausto de primícias diante de YHWH. 

 

Col. XXII 

1 [...] queimarão deste azeite nas lâmpadas [...] 2 [...] os chefes de milhar com os 

prín[cipes...] 3 [...] catorze [cordeiros de um ano] e suas oferendas e libações [...] 4 [...] 

os filho, de Levi degolarão [...] 5 Os sacerdotes, filhos de Aarão, [ro]ciaro com ieu 

sangue [o altar por todos os seus lados] 6 [...] e queimarão sua gordura sobre o altar dos 

ho[locaustos] 7 [e suas oferendas] libações as queimarão sobre a gordura [...sacrifício de 

fogo de aroma] 8 que aplaca YHWH. Vacat. Tomarão de [...] 9 a perna direita e os peitos 

da elevação; e como primícia [...] 10 e para os sacerdotes as queixadas e o coagulador, 

será sua porção segundo o prescrito [...] 11 o cotovelo. Depois s tirarão aos filhos de 

Israel. E os filhos de Israel darão aos sacerdotes 12 um carneiro e um cordeiro; aos 

levitas, um carneiro e um cordeiro, e a cada 13 clã um carneiro e um cordeiro; E o 

comerão durante esse dia no pátio exterior 14 diante de YHWH. Preceitos eternos para 

suas gerações ano após ano. Depois 15 comerão e se ungirão com óleo novo e das olivas, 

porque nesse dia expiarão 16 por todo o aze]ite virgem da terra diante de YHWH, uma 

vez ao ano. E se alegrarão 

 

Col. XXIII 

1 [...] ... [...] 2 [...] que [...] 3 [...] holocausto para YH[WH] 4 [...] dois bodes [...] 5 e sua 

oferen]da e libação segundo [o prescrito ...] 6 [...] um novilho, um carneiro, um 

cor[deiro ...] 7 [...] cada uma das tribos dos doze filhos de Jacó [...] 8 [...] sobre o altar 

depois do holocausto per[pétuo...] 9 [...] ... O Sumo Sacerdote oferecerá o [holocausto 

dos levitas] 10 em primeiro lugar, e depois dele, queimará o holocausto da tribo de Judá. 

[Quando estiver] 11 para queimá-lo, degolará em primeiro lugar diante dele o bode; 

levará 12 seu sangue ao altar em um alguidar e untará de sangue, com seus dedos, os 

quatro chifres do altar 13 do holocausto e os quatro ângulos do rebordo do altar; 

derramará seu sangue sobre a base 14 do rebordo do altar por todos os lados e queimará 

no altar sua gordura; a gordura que cobre 15 as vísceras e a que está sobre as vísceras. O 

lóbulo do fígado com os rins 16 os retirará, e a gordura que há sobre eles e a que há sobre 

os lombos; e queimará 17 tudo sobre o altar com sua oferenda e sua libação. É um 

sacrifício de fogo, de aroma que aplaca YHWH. 

 

Col. XXIV 



 

 

1 [...] a cabeça [...] 2 [...] e ele [...] 3 [...] o peito com [...] 4 [...] as patas, e quei[marão...] 5 

[... oferen]da de seu óleo e libação de [seu vinho...] 6 [...] a carne para aroma [...] 7 [... 

por cada] novilho e por cada carneiro e por [...] 8 e seus pedaços estarão separados e sua 

oferenda e sua libação sobre ela. Preceitos [eternos] 9 vossas gerações diante de YHWH. 

Vacat. 10 Em continuação a este holocausto oferecerá o holocausto somente da tribo de 

Judá. Do mesmo modo que 11 ofereceu o holocausto dos levitas, assim fará como 

holocausto dos filhos de Jud]á depois dos levitas. 12 Vacat. No seundo dia oferecerá 

primeiro o holocausto de Benjamim, e depois dele 13 oferecerá o holocausto dos filhos 

de José junto com Efraim e Manassés. No terceiro dia oferecerá 14 o holocausto de 

Rúben, sozinho, e o holocausto de Simeão, sozinho. No quarto dia 15 oferecerá o 

holocausto de Issacar sozinho, e o holocausto de Zabulon, sozinho. No quinto dia 16 

oferecerá o holocausto de Gad, sozinho, e o holocausto de Aser, sozinho. No sexto dia 

 

Col. XXV 

1 [...] oferecerá [...] 2 [...] Vacat. 3 [O primeiro dia do mês será para vós) um grande 

sábado, um memorial do toque de trombetas, uma as[sembléia santa.] 4 Fareis um 

holocausto de fogo de aroma que aplaca] YHWH, e ofere[cereis um novilho,] 5 um 

carneiro, sete [cordei]ros de um ano [completos e um 6 [bode para o sacrifício 

expiatório, e] suas oferendas e libações segundo o prescri[to,] 7 [além do holocausto 

perpétuo e [o holo]causto mensal. Depois [oferecereis] 8 este [holocausto] na terceira 

parte do dia. Preceitos eternos para vossas gerações [em todas as vossas vilas.] 9 Nesse 

dia vos regozijareis. Não fareis nele nenhum trabalho servil. Esse dia 10 será para vós um 

grande sábado. Vacat. O dia dez desse mês 11 é o dia da expiação. Nele afligireis vossas 

almas, porque todo o que não 12 fizer penitência nesse mesmo dia será excluído de seu 

povo. Oferecereis nele um holocausto 13 YHWH: um novilho, um carneiros sete 

cordeiros de um ano e um 14 bode para o sacrifício expiatório. Além do sacrifício 

expiatório do dia da expiação e suas oferendas e libações 15 segundo o prescrito para o 

novilho, o carneiro, os cordeiros, o cabrito e o sacrifício expiatório do dia da expiação, 

oferecereis 16 dois carneiros para o holocausto. Um, o oferecerá o Sumo Sacerdote por si 

mesmo e pela casa de seu pai. 

 

Col. XXVI 

1-2 [...] ... [...] 3 [... O Su]mo Sacerdote [lançará as sortes] 4 [sobre os dois bodes:] um 

tocará por sorte [a YHWH, o outro a Azazel;] 5 [e] degolará o bode que [tiver tocado 

por sorte a YHWH e levará] 6 seu sangue no alguidar de ouro que tem em sua mão e fará 

com [seu sangue como fez com o sangue] 7 do novilho que era para ele mesmo, e 

expiará com ele por todo o povo da assembléia. Sua gordura e sua oferenda de 8 sua 

libação, a queimará no altar dos holocaustos; porém sua carne, sua pele e seus intestinos 
9 os queimarão junto ao seu novilho. É o sacrifício de expiação pela assembléia 10 e 

serão perdoados. Lavará suas mãos e seus pés do sangue do sacrifício expiatório e irá ao 
11 bode vivo e confessará sobre sua cabeça todas as iniqüidades dos filhos de Israel com 
12 todas as culpas de todos os seus pecados; os colocará sobre a cabeça do bode e o 



 

 

enviará 13 a Azazel, ao deserto, da mão do homem assinalado. E o bode levará consigo 

todas as iniqüidades 

 

Col. XXVII 

1 [...] ... [...] 2 todos os filhos de Israel, e serão perdoados [...] 3 Depois oferecerá o 

novilho, o carneiro e [os cordeiros, segundo o] prescrito, 4 sobre o altar do holocausto, e 

será aceito o holocausto pelos filhos de Israel. Preceitos eternos 5 para suas gerações. 

Uma vez por ano este dia lhes servirá de memorial, 6 e não farão nele nenhum trabalho 

servil, porque é um grande Sábado. Todo homem 7 que nele fizer algum trabalho servil 

ou que não fizer penitência, será apartado do meio 8 seu povo. É um grande Sábado. 

Tereis uma assembléia santa nesse dia 9 e o santificareis como memorial em todas as 

vossas vilas e não fareis nenhum 10 trabalho servil. Vacat. O décimo quinto dia desse 

mês 

 

Col. XXVIII 

1 [...] ... [...] 2 altar. É um sacrifício de fogo, [aroma que aplaca YHWH. Vacat. No 

segundo] 3 dia: doze novilhos, [dois carneiros, catorze cordeiros] 4 e um bode [para o 

sacrifício expiatório, e suas oferendas e libações] 5 segundo o prescrito para os novilhos, 

os carneiros, os cordeiros e o bode. É um sacrifício de fogo, 6 aroma que aplaca YHWH. 

Vacat. No terceiro dia, 7 onze novilhos, dois carneiros, catorze cordeiros 8 e um bode 

para o sacrifício expiatório e suas oferendas e libações segundo o prescrito para os 

novilhos, 9 os carneiros, os cordeiros e o bode. Vacat. No quarto dia, 10 dez novilhos, 

dois carneiros, catorze cordeiros e um bode para o sacrifí cio expiatório, e suas 

oferendas e libações pelos novilhos 

 

Col. XXIX 

1 e suas libações [...] 2 Estes são [...] 3 para vossos holocaustos e vossas libações [...]. Na 

casa 4 sobre a qual farei morar meu nome [oferecerão] os holocaustos, [cada dia o que 

corresponde] a esse dia segundo a instrução deste preceito, 5 continuamente, da parte 

dos filhos de Israel, além de suas oferendas voluntárias. Tudo o que me oferecerem, 6 

todas as suas libações e todos os presentes que me tragam para sua aceitação, 7 os 

aceitarei. Eles serão para mim um povo, e eu serei para eles para sempre e os 

estabelecerei 8 para todo o sempre. Santificarei meu templo com minha glória, pois farei 

morar 9 sobre ele minha glória até odiada criação, quando criar meu templo 10 

estabelecendo-o para mim para sempre, segundo a aliança que fiz com Jacó em Betel. 

 

Col. XXX 

1 [...] e santificarei [...] 2 [...] ... [...] 3 [...] fazer, e fará[s...] 4 [...] para as escadas [...] na 

casa que construirás [...] 5 [...] ... [..fa]rás uma escada de caracol ao Norte do Santuário: 

um edifício quadrado 6 de vinte côvados de esquina a esquina, correspondendo a suas 

quatro esquinas, situado a 7 sete côvados de distância da parede do Santuário, a seu 

Noroeste. Sua parede a farás de quatro côvados de largura 8 [...] como o Santuário; seu 



 

 

interior terá doze côvados de canto a canto. 9 Haverá um pilar quadrado em seu interior, 

no meio, de quatro côvados 10 de largura para cada lado [...] ao redor do qual sobem os 

degraus.  

 

Col. XXXI 

1[...] ... 2 [...] a porta 3 [...] ... 4 [...] o segundo sacerdote 5[...] ... [...] ... 6 No desvão deste 

edi[fício farás uma por]ta, aberta ao telhado do Santuário, e uma passagem feita 7 nesta 

porta na abertura [do telhado do] Santuário, pelo qual se poderá entrar para o desvão do 

Santuário. 8 Recobrireis de ouro todo este edifício da escada de caracol: seus muros suas 

portas, seu telhado por dentro 9 e por fora, seu pilar e suas escadas, e farás tudo segundo 

o que eu te disse. 10 O Farás um edifício para a caldeira, ao Sudeste, quadrado; todos os 

seus lados terão vinte e um 11 côvados; a cinqüenta côvados de distância do altar; a 

largura da parede será de três côvados e a altura 12 de vinte côvados [...] Far-lhe-eis 

portas a Leste, ao Norte, 13 e a Oeste; a largura das portas será de quatro côvados e sua 

altura de sete. 

 

Col. XXXII 

1 [...] três côvados [...] 2-5 [...] ... [...] 6 [...] suas culpas, para expiar pelo povo, e quando 

subirem 7 [...] ... e para queimar sobre o altar 8 o holo[causto...] na parede 9 deste edifício 

[...] e em meio deles [...] de um côvado de largura, e sua altura 10 do solo será de quatro 

côvados, recobertos de ouro, sobre os quais depositarão 11 vestes, com os quais subirão 

por cima da casa de [...] 12 quando entrarem a servir no Santo. Farás um canal ao redor 

da caldeira, dentro do edifício. O canal 13 corre [a partir do edifício] da caldeira para um 

buraco, desce e se dissolve em meio à terra, para que 14 vertam as águas e corram por 

ela e se percam em meio à terra, e 15 ninguém as toque, porque estão misturadas com o 

sangue do holocausto. 

 

Col. XXXIII 

1 [...] entrarão [...] 2 [...] e no momento que [...] 3 [...] ... e [...] 4 [...] sobre eles e 

depositarão [...] 5 [...] ... o edifício da caldeira e ... [...] 6 [os que en]trarem neles e os que 

saírem deles a [...] 7 santifiquem o meu povo com as vestes santas que [...] 8 Vacat. A 

Leste do edifício da caldeira fareis um edifício com as mesmas medidas do edifício da 

cal[deira.] 9 A distância entre suas paredes será de sete côvados e seus muros e suas 

trapeiras serão como as do edifício da caldeira. 10  Terá duas portas: ao Norte e ao Sul, 

uma defronte à outra, com as mesmas medidas das portas do edifício da 11 caldeira. Em 

todo este edifício, em todas as suas paredes, em seu interior, haverá janelas cegas; 12 sua 

largura será de dois côvados por dois, e sua altura de quatro côvados, com portas, 13 

nichos para os utensílios do altar, para os alguidares, as jarras, as pinças, 14 as vasilhas 

de prata nas quais se colocam as vísceras e as 15 patas sobre o altar. Vacat. Quando 

terminarem de queimar 

 

Col. XXXIV  



 

 

1 [...] em uma lâmina de bron[ze...] 2 [...] e entre coluna e co[luna...] 3 [...] que há entre 

as colunas [...] 4 [...] ... entre as ro[das...] 5 [...] ... e fecharão s rodas [...] 6 [... e atarão] as 

cabeças dos novilhos aos anéis [...] nos anéis. 7 Depois os degolarão e recolherão [o 

sangue] em alguidares 8 e o verterão sobre a base do altar, por todos os lados. E abrirão 9 

as rodas e arrancarão as peles dos novilhos de sua carne, e a cortarão 10 em pedaços, e 

salgarão os pedaços com sal. Lavarão 11 as vísceras e as patas, as salgarão com sal e as 

queimarão no 12 fogo que há no altar: novilho a novilho e seus pedaços com ele, e sua 

oferenda de flor de farinha sobre ele, 13 e o vinho de sua libação com ele. Os sacerdotes, 

filhos de Aarão, queimarão tudo 14 sobre o altar. É um sacrifício de fogo, de aroma que 

aplaca YHWH. 15 Farás correntes que desçam da trapeira das doze colunas 

 

Col. XXXV 

1 [... o San]to dos San[tos ...] 2 [...] todo homem que não [...] 3 [...] todo homem que não 

[...] santo 4 [...] ... e todo [...] que não 5 é sacerdote, será executado, e todo aquele que 

E... sa]cerdote que entrar 6 [...] ... sem revestir as [vestes sagradas com as quais] foi 7 

consagrado, também eles serão executados. Não profa[narão o Tem]plo de seu Deus 

incorrendo 8 em um pecado culpável de morte. Santificarão o que rodeia o altar, o 

santuário, a caldeira 9 e o pórtico. É sacrossanto para todo o sempre. Vacat. 10 A Oeste 

do Santuário construirás um lugar circular, um pórtico de colunas. As colunas 11 para o 

sacrifício expiatório e para o sacrifício pelas culpas, separadas umas das outras, para o 

sacrifício expiatório dos sacerdotes, para os bodes, 12 os sacrifícios expiatórios do povo 

e pra os seus sacrifícios pelas culpas. Ninguém passará de uma a outra, 13 porque seus 

lugares estarão separados uns dos outros para que não 14 pequem inadvertidamente os 

sacerdotes com nenhum dos sacrifícios expiatórios do povo, nem com nenhum daqueles 

sacrifícios pelas culpas, incorrendo 15 em pecado culpável. Vacat. Oferecerá as aves 

sobre o altar, as rolas 

 

Col. XXXVI 

1 [...] ... [...] 2 [...] as portas e [...] côvados [...] 3 [...] desde o canto [...] 4 [até o ângulo da 

porta, [cento e vinte côvados;] a largura da porta será de quarenta 5 [côvados]. Cada um 

dos lados [terá estas medidas.] A gros[sura da palrede será de sete côvados, 6 [e sua 

altu]ra de quarenta e cinco côvados, até a trapeira do telhado. [A largura de suas 

habitações será de] 7 vinte e seis côvados de canto a canto. Portas de entrada 8 e saída: 

largura da porta: catorze côvados; sua altura, 9 vinte e oito côvados do umbral ao dintel. 

Altura 10 da trapeira a partir do dintel: catorze côvados. A viga do beiral será de cedro 

recoberto de ouro puro; e suas portas estarão cobertas de ouro de qualidade. 12 Vacat. 

Do ângulo da porta até o segundo canto do pátio haverá 13 cento e vinte côvados. Assim 

serão as medidas de todas estas portas que dão 14 para o pátio interior. As portas se 

abrirão para dentro, para o interior do pátio 

 

Col. XXXVII 



 

 

1 [...] ... [...] 2 [...] novo dos hortos, para todo o [...] 3 [...] entre... [...] 4 [...] interior ao 

rebordo do altar que [...] 5 os sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel... e a [...] 6 [...] as 

esquinas do pórtico inferior feitos... [...] 7 e [co]zinhas junto a [... das] portas, dos dois 

lados da porta. 8 No pá[tio in]terior fareis aposentos para os sacerdotes, e mesas 9 diante 

dos aposentos; no pátio interior, junto à parede do pátio exterior, 10 lugares feitos para 

os sacerdotes, para seus sacrifícios e para as primícias e os dízimos, 11 e para seus 

sacrifícios pacíficos que sacrificarão. Não se misturarão os sacrifícios 12 pacíficos dos 

filhos de Israel com os sacrifícios dos sacerdotes. 13 Nos quatro cantos do pátio lhes 

farás um lugar para as caldeiras 14 cozinharão seus sacrifícios e os sacrifícios expiatórios 

 

Col. XXX VIII 

1 [...] comerão [...] 2 [...] ... [...] 3 [...] comerão e beberão [...] 4 e comerão [...] o grão, o 

mosto e o óleo [...] 5 [...] os filhos de Israel, e no dia das primícias [...] 6 comerão junto à 

porta ocidental [...] 7 [...] as uvas e as romãs [...] toda a madeira que entre a [...] 8 [...] a 

oferenda das oblações sobre as quais há incenso [...] a oferenda pelos zelos 9 e à direita 

desta porta [...] 10 ... ali comerão os produtos... [...] 11 Vacat. 12 Farás um segundo pátio 

ao redor do pátio interior, de cem côvados de largura 13 e quatrocentos e oitenta côvados 

de largura no lado Leste. A mesma será a largura e a longitude de todos 14 os seus lados, 

do Sul, Oeste e Norte. A largura de sua parede será de quatro côvados, e sua altura de 15 

vinte e oito côvados. Haverá compartimentos feitos na parede para o exterior, e entre 

compartimento e compartimento haverá três 

 

Col. XXXIX 

1 [...] ... [...] 2 ... [...] a trapeira do telhado [...] 3 ... [...] e suas portas recobertas de ouro 4 

... [...] este pátio [...] 5 ... [...] a quarta geração filha de 6 Israel [...] para prostrar-se diante 

de toda a assembléia dos filhos de 7 Israel... [...] Não entrará nele nenhuma mulher, nem 

nenhuma criança até o dia 8 em que [...] por si mesmo a YHWH dê meio siclo, lei eterna 
9 para memorial em suas vilas. O siclo será de vinte geras. 10 Quando [...] para mim; 

depois virão os de 11 vinte [anos para cima...] Os no[mes das] portas deste pátio serão 

segundo os no[mes] 12 dos filhos de Israel: Simeão, Levi e Judá ao Oriente; Rúben, José 

e Benjamim ao Sul; 13 Issacar, Zabulon e Gad ao Ocidente; Dã, Neftali e Aser ao Norte. 

Entre porta e porta 14 a medida da esquina nordeste até a porta de Simeão será de 

noventa e nove côvados; a porta, 15 vinte e oito côvados; desta porta de Simeão até a 

porta de Levi, noventa e nove 16 côvados; a porta, vinte e oito côvados; da porta de Levi 

até a porta de Judá, 

 

Col. XL 

1 [...] para revestir as ves[tes ...] 2 [...] para servir [...] 3 [...] os filhos de Israel e não 

mor[rerão ...] 4 [...] este pá[tio] ... [...] 5 [...] Farás um terceiro pátio [...] 6 [...] às suas 

filhas e aos estrangeiros aos que nasce[ram ...] 7 [... a lar]gura ao redor do pátio central 

será de se[iscentos côvados (?)] 8 por uma longitude de uns mil e seis[centosJ côvados 

de uma esquina a outra, em cada lado, segundo estas medidas. 9 Ao Oriente, ao Sul, ao 



 

 

Ocidente e ao Norte, a largura da parede será de sete côvados e sua altura de 10 quarenta 

e nove côvados; e haverá entrantes, feitas entre suas portas, do exterior, ao pé da base, 11 

até sua cornija. Na parede haverá três portas ao Oriente, três ao Sul, três 12 ao Ocidente e 

três ao Norte. A largura das portas será de cinqüenta côvados, e sua altura de setenta 13 

côvados. A [medida] entre porta e porta será de trezentos e sessenta côvados. Da 

esquina até 14 a porta de Simeão haverá trezentos e sessenta côvados; da porta de 

Simeão até a porta de Levi, 15 a mesma medida; da porta de Levi até a porta de Judá, a 

mesma medida; trezentos e sessenta 

 

Col. XLI 

1 [...] ... [...] 2 [... Desta esquina] 3 até a po[rta de Issacar, trezentos e sessenta] côvados; 

da porta de 4 Issacar [até a porta de Zabulon, trezentos e sessen]ta côvados; 5 da porta de 

Zabulon até a porta de Gad, trezentos e sessenta 6 côvados; da porta de Gad [até a 

esquina norte,] trezentos e sessenta 7 côvados. Vacat. Desta esquina até 8 a porta de Dã, 

trezentos e sessenta côvados, e o mesmo da porta de Dã até 9 a porta de Neftali, 

trezentos e sessenta côvados. Da porta de Neftali 10 até a porta de Aser, trezentos e 

sessenta côvados; da porta de 11 Aser até a esquina oriental, trezentos e sessenta 

côvados. 12 As portas sobressairão da parede do pátio para fora sete côvados, 13 e 

penetrarão no interior a partir da parede do pátio trinta e seis côvados. 14 A largura dos 

vãos das portas será de catorze côvados e sua altura 15 de vinte e oito côvados até o 

dintel. As vigas estarão 16 revestidas com madeira de cedro e recobertas de ouro. Suas 

portas estarão recobertas 17 de ouro puro. No interior, entre porta e porta, farás armazéns 

 

Col. XLII 

1 [Sua longitude será de] vinte côvados. A parede terá dois côvados de largura; 2 [sua 

altura será de catorze côvados] até as vigas, e sua abertura, 3 de três côvados de largura. 

[Assim farás] com todos os armazéns, seus quartos 4 e seus pór[ticos... A lar]gura será 

de dez côvados. Entre porta 5 e porta [farás dez]oito armazéns e seus 6 dezoito quartos. 

Vacat. 7 Farás uma caixa de escada ao lado das paredes das portas em meio ao 8 pórtico, 

[com degraus] que subam rodeando dentro do segundo e terceiro pórtico 9 e o telhado. 

Os armazéns e seus quartos e seus pórticos estarão construídos como os de baixo. 10 O 

segundo e terceiro pisos serão das mesmas medidas que os de baixo. Sobre o terceiro 

telhado 11 farás colunas e vigas de oito côvados de altura de uma coluna à outra coluna, 
12 como lugar para as cabanas. 13 Ano após ano, na festa das cabanas, farão ali cabanas 

para os anciãos 14 da congregação, para os príncipes, para os cabeças de fàrnflia, para os 

filhos de Israel, 15 para os chefes de milhar e os chefes de centúria que subirão 16 e 

habitarão ali até que se ofereça o holocausto do festival que [corresponde] 17 à festa das 

cabanas, ano após ano. Entre porta e porta haverá 

 

Col. XLIII 

1 [...] ... [...] 2 [...] aos sábados e nos dias [...] 3 [...] e nos dias das primícias do grão, do 

mos[to e do óleo] 4 [e no festival da oferenda da] lenha. Será comido nesses dias e não 



 

 

ficará 5 [de um ano] para o seguinte. Comê-lo-ás assim: 6 o grão o comerão a partir da 

festa das primícias do grão de trigo 7 até o ano seguinte, até o dia da festa das primícias; 

o vinho, a partir do dia festival do mosto até o dia 8 do festival do mosto do ano 

seguinte; 9 e o óleo, a partir do dia de seu festival até o ano seguinte, 10 até o festival do 

dia da oferenda do novo óleo sobre o altar. Tudo o que 11 sobrar de seus festivais será 

santo, será queimado ao fogo, não se comerá 12 porque é santo. Os que vivem a uma 

distância de três dias do templo 13 trarão tudo o que puderem trazer; se não puderem 14 

transportá-lo o venderão por dinheiro e trarão o dinheiro e com ele comprarão grão, 15 

vinho, óleo, reses e ovelhas, e o comerão durante os dias dos festivais. Não 16 comerão 

disto nos dias de serviço, para fortalecer-se, porque é santo; 17 será comido nos dias 

santos, e não será comido nos dias de serviço. 

 

Col. XLIV 

1 [...] os habitantes [...] 2 [...] que há dentro da cidade, em direção ao Ori [ente ...] 3 [...] 

Distribuirás os [... Da porta de] 4 [Simeão] até a porta de Judá, serão para os sacerdotes 5 

todo o lado direito da porta de Levi e seu lado esquerdo o atribuirás aos filhos de Aarão, 

teu irmão: 6 cento e oito armazéns e seus quartos e suas cabanas 7 que estão sobre o 

telhado. Aos filhos de Judá, da porta de Judá até 8 a esquina: cinqüenta e quatro 

armazéns e seus quartos e a cabana 9 que há sobre elas. Aos filhos de Simeão, da porta 

de Simeão até a esquina 10 segunda: seus armazéns, seus quartos e suas cabanas. Aos 

filhos de Rúben, 11 do canto que há junto aos filhos de Judá até a porta de Rúben: 12 

cinqüenta e dois armazéns, seus quartos e suas cabanas. Da porta de 13 Rúben até a porta 

de José, aos filhos de José, a Efraim e a Manassés. 14 Da porta de José até a porta de 

Benjamim, aos filhos de Caat, dos levitas. 15 E da porta de Benjamim até a esquina 

ocidental aos filhos de Benjamim. Desta esquina 16 até a porta de Issacar, aos filhos de 

Issacar. Desde 

 

Col. XLV 

1 [...] ... [...] 2 setenta [...] 3 Quando [...] o segundo entrará à esquerda [...] 4 o primeiro 

sairá à direita, e não se misturará um com o outro, nem com seus utens[ílios] [...] 5 o 

corpo de guarda em seu lugar; e acompanharão o que entra e o que sai para o oitavo dia, 

e purificarão os 6 armazéns, um depois do outro, [ao] tempo que sai o primeiro; e não 

haver]á ali 7 mistura. Vacat. Aquele que tiver tido uma polução noturna não entrará 8 em 

todo o templo até que tenham passado três dias. Lavará suas vestes e se banhará 9 no 

primeiro dia, e no terceiro dia lavará suas vestes e se banhará ao pôr-do-sol. Depois 10 

entrará no templo. Porém não entrarão em meu templo com sua suja impureza para 

profaná-lo. 11 Aquele que se deitar com sua mulher e tiver uma ejaculação não entrará 

durante três dias 12 em toda a cidade do templo na qual estabelecerei meu nome. Vacat. 

Nenhum cego 13 entrará nela durante toda a sua vida; não profanará a cidade em cujo 

centro eu habito 14 porque eu, YHWH, habito em meio aos filhos de Israel para todo o 

sempre. 15 Todo aquele que se purificar de sua gonorréia contará sete dias até sua 

purificação. No sétimo dia 16 lavará suas vestes e banhará todo o seu corpo em águas 

vivas. Depois entrará na cidade 17 do templo. Todo o que estiver impuro pelo contato 



 

 

com um cadáver não entrará nela antes que se purifique. Todo leproso 18 e chagado não 

entrará nela até que se purifique; quando se purificar e oferecer o 

 

Col. XLVI 

1 [...] ... [...] Não voará [nenhum] 2 pássaro impuro sobre meu tem[plo...] ... os telhados 

das portas [que dão 3 para o pátio exterior, e todo [...] estar em meio de meu templo para 

sem[pre] 4 e por todos os séculos, pois [eu habito] entre eles. 5 Vacat. Farás um fosso ao 

redor do pátio exterior, na parte de fora, 6 de catorze côvados de largura, de acordo com 

os vãos de todas as portas; 7 e lhe farás doze escadas para que subam por elas os filhos 

de Israel 8 para entrar em meu templo. Vacat. 9 Farás um fosso ao redor do templo, de 

cem côvados de largura, que 10 separe o templo Santo da cidade, para que não entrem 

repentinamente em 11 meu templo e o profanem. Santificarão meu templo e o 

reverenciarão, 12 pois eu habito entre eles. Vacat. 13 Far-lhes-ás latrinas fora da cidade: 

aonde terão que ir 14 fora, a Noroeste da cidade: casas com vigas e poços em seu interior 
15 nos quais se lançarão os excrementos; não serão visíveis a uma distância total 16 da 

cidade de três mil côvados. Farás 17 três lugares, ao Oriente da cidade, separados uns 

dos outros, aos quais irão 18 os leprosos, os que padecem gonorréia e os homens que têm 

uma polução. 

 

Col. XLVII 

1 [...]  ... [...] 2 [para] cima e não para baixo [...] 3 vossas cidades serão puras e [...] para 

sempre. A cidade 4 que santificarei estabelecendo meu nome e meu templo [em seu 

meio] será santa e estará limpa 5 de toda classe de impureza com que puderam profaná-

la. Tudo o que houver nela será 6 puro, e será puro tudo o que entrar nela: o vinho, o 

óleo, toda comida 7 e toda bebida serão puros. Todas as peles que houver nela serão 

puras. O que sacrificarem 8 em suas cidades não o meterão nela. Em suas cidades se 

farão 9 com essas peles utensílios para todas as suas necessidades, porém não os 

introduzirão na cidade de meu templo. 10 Sua purificação será como a de sua carne. Não 

profanareis a cidade 11 em cujo interior eu estabelecerei meu nome e meu templo. Com 

as peles que sacrificarem 12 no templo, com essas mesmas introduzirão na cidade de 

meu templo seu vinho, seu óleo, e toda 13 sua comida. Não profanarão meu templo com 

as peles dos sacrifícios 14 de suas abominações que sacrificarem em sua terra. Não 

purificareis nenhuma cidade 15 entre vossas cidades como minha cidade. Segundo a 

purificação de sua carne, assim purificarão as peles. 16 O que sacrificardes em meu 

templo é puro para meu templo; o que sacrificardes em vossas cidades é puro 17 para 

vossas cidades. Todas as provisões do templo as introduzireis nas peles do templo, e 

não profanareis 18 meu templo e minha cidade com as peles de vossas abominações, 

pois eu moro nela. 

 

Col. XLVIII 

1 [...] ... [...] 2 [...] Vacat. [...] 3 [Dos insetos] alados podereis comer; a lagosta e suas 

variedades, o corta-bicos e suas variedades, o grilo 4 e suas variedades, o gafanhoto e 



 

 

suas variedades. Isto podereis comer dentre os insetos alados: os que se arrastam sobre 

quatro patas, que 5 têm as patas traseiras mais largas que as dianteiras para saltar com 

elas sobre a terra e para voar com suas asas. 6 Não podereis comer nenhum cadáver de 

ave ou de fera; vendei-o aos estrangeiros, porém não comais nada 7 abominável, porque 

tu és um povo santo para YHWH teu Deus. Vacat. Filhos sois 8 para YHWH vosso 

Deus. Não vos fareis incisões nem vos raspareis entre vossos olhos 9 por um morto, nem 

fareis incisões em vossa carne por um defunto, nem vos pintareis tatuagens, 10 porque tu 

és um povo santo para YHWH vosso Deus. Vacat. Não profanareis 11 vossa terra. 

Vacat. Não fareis como fazem os gentios: 12 enterram os seus mortos por todas as 

partes, inclusive os enterram em meio a suas casas; mas 13 separareis luares em meio à 

vossa terra para enterrar neles vossos mortos. Em quatro 14 cidades estabelecereis um 

lugar para enterrar nele. Em cada cidade fareis lugares para os infectados 15 de lepra, de 

infecção e de sarna, para que não entrem em vossas cidades e as contaminem; e também 

para os que têm gonorréia 16 e para as mulheres quando estão em sua menstruação 

impura e depois do parto, para que não contaminem no meio delas 17 com sua 

menstruação impura. O leproso que tem lepra crônica ou sarna e ao que tiver declarado 

impuro o sacerdote 

 

Col. XLIX 

1 [...] ... [...] 2 [...] ... a eles [...] 3 [...] com madeira de cedro, com hissopo e com [...] 4 

vossas cidades com a infecção da lepra e as contaminarem. Vacat. 5 Quando um homem 

morrer em vossas cidades. Toda casa em que alguém morrer será impura 6 durante sete 

dias; tudo o que houver na casa e tudo o que entrar na casa será impuro 7 durante sete 

dias; toda a comida sobre a qual se verter água será impura; toda bebida 8 será impura; 

as vasilhas de argila serão impuras e tudo o que há nelas será impuro para todo homem 

puro. 9 As vasilhas abertas com toda bebida que houver nelas serão impuras para todo 

israelita. 10 Vacat. 11 No dia em que tirarem o morto da casa, a limparão de toda 12 

mancha de óleo, de vinho e de umidade de água; esfregarão seu solo, suas paredes e 

suas portas; 13 lavarão com água seus gonzos, suas jambas, seus umbrais e dintéis. No 

dia em que 14 sair o morto dela purificarão a casa e todos os seus utensílios; os moinhos, 

o almofariz, 15 todos os utensílios de madeira, de ferro e de bronze, e todos os utensílios 

que se purificam. 16 Lavarão as vestes, as túnicas e as peles. Todo homem que tenha 

estado em casa 17 e todo aquele que tiver entrado em casa se banhará com água e lavará 

suas vestes no primeiro dia; 18 no terceiro dia rociarão sobre eles as águas da 

purificação, se banharão e lavarão suas vestes 19 e os utensílios que houvera na casa. 

Vacat. No sétimo dia 20 rociarão uma segunda vez, se banharão e lavarão suas vestes e 

seus utensílios e, à tarde, ficarão purificados 21 do morto para que possam aproximar-se 

de todas as purificações e dos homens que não se contaminaram com 

 

Col. L 

1 [...] ... [...] 2 porque a água da purifica[ção...] ao cruzar com o morto [...] 3 ficarão 

impuros. De algum modo ... até que rociem a segunda vez 4 no sétimo dia e fiquem 

puros à tarde, ao pôr-do-sol. Vacat. Todo 5 homem que tocar em campo aberto o osso de 



 

 

um morto, ou um esfaqueado, 6 ou um cadáver, ou o sangue de um morto, ou uma 

sepultura, se purificará de acordo com a ordem deste preceito, 7 e se não se purificar 

segundo o preceito desta lei estará impuro, 8 sua impureza seguirá ainda nele, e todo 

aquele que o tocar lavará suas vestes, se banhará e ficará puro 9 à tarde. Vacat. 10 

Quando uma mulher estiver grávida e seu filho morrer em seu ventre, todos os dias que 
11 ele estiver morto em seu interior, ela será impura como um sepulcro. Toda casa na 

qual entrar, 12 com todos os seus utensílios, ficará impura durante sete dias; todo o que 

tocar nela, ficará impuro até a tarde; e se 13 entrar com ela na casa ficará impuro durante 

sete dias; lavará suas vestes 14 e se banhará no primeiro dia; no terceiro dia rociará, 

lavará suas vestes e se banhará; 15 no sétimo dia rociará uma segunda vez, lavará suas 

vestes, se banhará 16 e ficará puro ao pôr-do-sol. Vacat. Todos os utensílios, as vestes, 

as peles, e todos 17 os objetos de pêlo de cabra, os tratareis segundo o preceito desta lei. 

Todas as vasilhas 18 de argila as quebrareis, porque estão impuras; não poderão ser 

puras nunca mais. 19 Vacat. 20 Tudo o que repta pela terra será impuro: a toupeira, o rato, 

o lagarto e suas variedades, a salamandra, 21 o sáurio, o camaleão e a lagartixa. Todo 

aquele que os tocar depois de mortos 

 

Col. LI  

1 [o que sa]ir deles [... se]rão impuros 2 [para vós e não] vos contaminareis com eles. 

[Todo o que os tocar quando] estiverem mortos ficará impuro 3 até a tarde; lavará suas 

vestes, se banhará [e ao pôr]-do-sol ficará puro. 4 Todo que transportar seus ossos, ou 

seu cadáver, a pele, ou a carne, ou as unhas, lavará 5 suas vestes e se banhará na água ao 

pôr-do-sol, depois será puro. Precavei 6 os filhos de Israel de toda impureza. Vacat. Que 

não se contaminem com aquelas coisas que 7 eu te declaro neste monte. Que não se 

contaminem. Vacat. Porque eu, YHWH, moro meio aos filhos de Israel. Santificar-se-

ão e serão santos. Não tornarão detestáveis 9 suas almas com nada do que eu separei 

deles como impuro, e serão 10 santos. Vacat. 11 Porás em todas as tuas cidades juízes e 

magistrados que julguem o povo 12 com juízo justo, que não façam distinção de pessoas 

no juízo, que não aceitem suborno e não 13 desviem o juízo justo, porque o suborno 

desvia o juízo, perverte as palavras do justo, cega 14 os olhos dos sábios, comete uma 

grave ofensa e profana a Casa com a iniqüidade 15 do pecado. Busca somente a justiça 

para que vivas e entres e tomes posse 16 da terra que eu vos dou para possuí-la para 

sempre. 17 Aquele que aceitar suborno e desviar o juízo justo morrerá, e não temereis 18 

executá-lo. Vacat. 19 Não façais em vossa terra como fazem as nações; em qualquer 

lugar 20 sacrificam, plantam aserot, erigem estelas, 21 colocam pedras talhadas para 

prostrar-se diante delas, e constroem 

 

Col. LII 

1 [...] ... não planta[rás...] 2 [...] Não erigirás para ti estelas [que eu odeio] 3 [nem] farás 

para ti em toda a tua terra pedras gravadas para prostrar-te diante delas. Não 4 me 

sacrificarás vaca nem ovelha que tenha algum defeito grave, porque é uma abominação 
5 para mim. Não me sacrificarás nenhuma vaca, ovelha ou cabra que estejam prenhes; é 

para mim uma abominação. 6 Não me sacrificareis em um mesmo dia uma vaca ou uma 



 

 

ovelha e sua cria, e não degolarás a mãe 7 com os filhos. Vacat. Todo primogênito 

macho que nasça de tuas reses e de teu gado 8 me consagrá-lo-ás. Não trabalharás com o 

primogênito de tua vaca, nem tosquiarás o primogênito 9 de tua ovelha. Tu o comerás 

diante de mim, ano após ano, no lugar que eu escolher. Se houver 10 nele algum defeito: 

coxo ou cego ou qualquer outro defeito grave, não o sacrificarás para mim. 11 Comê-lo-

ás em tuas cidades, tanto o que está puro como o impuro, como a gazela ou o cervo. só 

o sangue não o comerás, 12 o derramarás por terra como a água e o cobrirás com pó. Não 

porás boçal ao boi que trilha. 13 Não lavrarás com um boi e um asno juntos. Não 

sacrificarás vaca, ovelha ou cabra puras 14 em nenhuma de tuas cidades que estejam a 

menos de três dias de caminho de meu templo, mas 15 as sacrificarás dentro do templo, 

fazendo-as holocausto e sacrifício pacífico; o comerás 16 e te regozijarás diante de mim 

no lugar que eu escolher para pôr aí meu nome. Todos os animais 17 puros nos quais 

houver um defeito os comereis em vossas cidades, longe de meu templo 18 em um reto 

de tinta estádios. Não sacrificareis perto de meu templo, porque é carne abominável. 19 

Dentro de minha cidade, a qual eu santifico pondo meu nome dentro dela, não comerás 

carne de vaca, ovelha cabra 20 que não tiver entrado dentro de meu templo; a 

sacrificarão ali, 21 derramarão seu sangue sobre a base do altar dos holocaustos e 

queimarão sua gordura 

 

Col. LIII 

1 [...] ... [...] 2 [...] o desejo de tua alma de comer car[ne,] 3 comerás car[ne; degolarás] de 

teus rebanhos e de tuas reses segundo a bênção que eu te der, 4 e os comerás em tuas 

cidades, tanto o que está puro como o impuro, como a gazela 5 ou o cervo. Porém 

guarda-te bem de comer o sangue; o derramareis por terra como água e o cobrireis 6 

com pó, porque o sangue é a vida. Não comerás a vida com a carne, para que 7 te vá 

bem a ti e a teus filhos depois de ti, para sem?re; e farás o que é reto e bom 8 diante de 

mim, YHWH, teu Deus. Vacat. 9 Toma só as tuas coisas santas e todos os teus votos e 

vai-te ao lugar sobre o qual estabelecerei 10 meu nome, e sacrifica ali diante de mim de 

acordo com o que consagraste ou prometeste com tua boca. 11 Se fizeres um voto, não te 

demores em cumpri-lo porque o reclamarei certamente de tua mão 12 e terás pecado; 

porém se desistes e não fazes um voto, não terás pecado. 13 O que proferirem teus lábios 

hás de cumpri-lo tal e qual prometeste com tua boca, hás de fazer 14 segundo 

prometeste. Vacat. Um homem que me faz um voto ou se compromete 15 sob juramento 

obrigando-se com um vínculo formal, não romperá sua palavra; agirá de acordo com 

tudo o que saiu de sua boca. 16 Uma mulher que me faz um voto ou se liga com um 

vínculo formal, 17 em casa de seu pai, com juramento, em sua juventude, e seu pai ouve 

o voto ou 18 o vínculo formal com que se ligou, e seu pai não lhe diz nada a respeito, 19 

todos os seus votos ficarão em pé e todos os vínculos com os quais se ligou ficarão em 

pé. Porém se 20 seu pai a desautoriza no dia em que a ouve, todos os seus votos e todos 

os vínculos 21 com que se ligou formalmente não ficarão em pé, e eu a perdoarei porque 

a desautorizou 

 

Col. LIV 



 

 

1 [...] ... [...] 2 sua iniqüidade [... Todo voto] ou todo juramento [de fazer penitência,] 3 

seu marido [o con]firmará ou seu marido o anulará no dia em que o ouça; e eu a 

perdoarei. 4 Vacat. Todo voto de uma viúva ou de uma repudiada, tudo aquilo com que 

se vinculou formalmente 5 ficará em pé, como tudo aquilo que sai de sua boca. Vacat. 

Todas as coisas que 6 eu te mando hoje, cuida-te de fazê-las; não lhes acrescentarás 

nada, 7 nem lhes tirarás nada. Vacat. 8 Se surge em teu meio um profeta ou um 

intérprete de sonhos, e te dá um sinal ou 9 um prodígio, e se cumpre o sinal ou o 

prodígio do qual te falou dizendo: 10 “Vamos e sirvamos a outros deuses que não 

conheceis”, não 11 escutes a palavra desse profeta ou desse intérprete de sonhos, porque 
12 os ponho à prova para saber se amais a YHWH, 13 o Deus de vossos pais, com todo o 

vosso coração e com toda a vossa alma, 14 Seguireis a YHWH vosso Deus, a ele 

servireis e a ele temerei.; escutareis sua voz 15 e vos apegareis a ele. E esse profeta ou 

intérprete de sonhos será executado porque prega a rebelião 16 contra YHWH, teu Deus, 

que te tirou da terra do Egito e te redimiu 17 da escravidão, rara apartar-te do caminho 

pelo qual te mandei caminhar. Assim extirparei 18 o mal do meio de ti. Vacat. 19 Se teu 

irmão, o filho de teu pai ou o filho de tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, 20 ou a mulher 

que se deita em teu seio, ou teu amigo da alma, te incita em segredo dizendo: 21 “Vamos 

e sirvamos a outros deuses que não conheceis” 

 

Col. LV 

1 [...] Vacat. [...] 2 Se em uma [de tuas cidades que] eu te der para que ha[bites ali] ouves 
3 dizer: “Saíram em teu meio homens, filhos de Be]lial e arrastaram todos os habitantes 

de 4 sua cidade dizendo: Vamos e sirvamos a deuses que não conheceis”, 5 perguntarás, 

buscarás e interrogarás cuidadosamente; se verdadeiramente é certa a coisa 6 e se 

cometeu esta abominação em Israel, passarás a fio de espada todos os habitantes 7 desta 

cidade e a exterminarás; e tudo o que há nela, e 8 todos os seus animais, os passarás a fio 

de espada. Reunirás toda a sua pilhagem em meio 9 à praça e atearás fogo à cidade e a 

toda a sua pilhagem completa, para YHWH 10 teu Deus; ficará em ruínas para sempre, 

não será reconstruída de novo. Não se apegará 11 a tuas mãos nada do que foi dedicado 

ao extermínio. Assim eu mudarei o furor de minha cólera e terei 12 compaixão de ti, me 

apiedarei de ti e te multiplicarei como disse a teus pais, 13 se escutares minha voz para 

guardar todos os preceitos que eu te mando 14 hoje, para fazer o que é reto e bom diante 

de mim, YHWH teu Deus. 15 Vacat. Se se encontra em teu meio, em uma das cidades 

que 16 eu te der, um homem ou uma mulher que faz o mal ante meus olhos 17 

transgredindo minha aliança, e vai e serve a outros deuses e se prostra diante deles 18 ou 

ante o sol, ou ante a lua, ou ante todo o exército do céu, e to dizem 19 e ouves esta coisa, 

buscarás e interrogarás cuidadosamente 20 e se verdadeiramente a coisa é certa e se foi 

cometida esta abominação em Israel, tirarás 21 esse homem ou essa mulher e os 

apedrejarás com pedras 

 

Col. LVI 

1 [...] ... [...] 2 a palavra sobre ti [...] te exporão a sentença. 3 Agirás de acordo com a lei 

que te expuserem e de acordo com a palavra 4 do livro da lei que te comunicarem. Expô-



 

 

la-ão a ti fielmente 5 do lugar que eu escolher para estabelecer nele meu nome, e tu 

cuidarás de agir 6 segundo tudo o que te transmitirem. Agirás de acordo com a sentença 

que te comunicarem. 7 Não te apartarás nem à direita nem à esquerda da lei que te 

expuserem. 8 Aquele que não escutar e agir com insolência para não 9 escutar o 

sacerdote posto ali para servir em minha presença ou o 10 juiz, esse homem morrerá. 

Assim eliminarás o mal de Israel e todo 11 o povo escutará e temerá o não se agirá mais 

com insolência em Israel. 12 Quando entrares na terra que eu te der, a possuíres e 

habitares 13 nela e te disseres: “Porei sobre mim um rei, como todos os povos que me 

rodeiam”, 14 então porás sobre ti um rei a quem elegerei. Dentre teus irmãos porás sobre 

ti um rei; 15 não porás sobre ti um homem estrangeiro, que não seja teu irmão. Porém 

que ele não 16 multiplique a cavalaria, nem faça voltar o povo ao Egito para a guerra a 

fim de 17 multiplicar-se a cavalaria, a prata e o ouro. Eu te disse: “Não 18 voltarás de 

novo por esse caminho”. Que não se multipliquem as mulheres e não 19 extravie atrás 

delas seu coração. Que não multiplique a prata ou o ouro; não muito. 20 Quando se 

sentar sobre o trono de seu reino, escreverão 21 para ele esta lei segundo o livro que está 

diante dos sacerdotes. 

 

Col. LVII 

1 Esta é a lei [...] 2 No dia em que o proclamarem rei [se reunirão?] os filhos de Israel, 

desde os de 3 mais de vinte anos até os de sessenta anos, segundo suas bandeiras. E 

nomeará 4 entre seus cabeças [de família] chefes de milhar, chefes de centúria, chefes de 

qüindezena 5 e chefes de dezena em todas as suas cidades. Entre eles escolherá mil, mil 
6 de cada tribo, para que estejam com ele: doze mil homens de guerra 7 que não o 

deixarão só para que não seja capturado pelas mãos das nações. Todos 8 os escolhidos 

que ele escolher serão homens da verdade, temerosos a Deus, 9 inimigos do suborno, 

homens hábeis na guerra; e estarão sempre com ele, 10 de dia e de noite, e o guardarão 

de toda ação de pecado 11 e das nações estrangeiras para que não caia em suas mãos. 

Haverá doze 12 príncipes de seu povo com ele, e doze sacerdotes, 13 e doze levitas, que 

se assentarão junto com ele rara o juízo 14 e para a lei. Não apartará deles seu coração 

nem fará nada 15 em todos os seus conselhos sem contar com eles. Vacat. Não tomará 

mulher dentre todas 16 as filhas das nações, mas tomará para si mulher da casa de seu 

pai, 17 da família de seu pai. Não tomará outra mulher além dela, 18 porque só ela estará 

com ele todos os dias de sua vida. Se morrer, tomará 19 para si outra da casa de seu pai, 

de sua família. Não desviará o juízo 20 nem aceitará suborno para desviar o juízo justo. 

Não desejará 21 o campo, a vinha, as riquezas, a casa, nem nenhum objeto precioso em 

Israel, nem despojará 

 

Col. LVIII 

1 [...] ... [...] 2 [...] seus homens. Vacat. 3 Se acontece que o rei ouve que qualquer nação 

ou povo busca despojar Israel de tudo o que possui, 4 enviará os chefes de milhar e os 

chefes de centúria, os situados nas cidades 5 de Israel, e enviarão com ele a décima parte 

do povo para que saia com ele para a guerra contra 6 seus inimigos. E sairão com ele. Se 

um povo numeroso vem contra a terra de Israel, enviarão 7 com ele a quinta parte dos 



 

 

homens de guerra. E se for uma espécie (com) carros, cavalos e muitos homens, 8 então 

eles enviarão com ele um terço dos homens de guerra e os outros dois terços guardarão 9 

suas cidades e sua fronteira, para que não entre a tropa em sua terra. 10 Se recrudesce a 

guerra contra ele, lhe enviarão os homens de guerra a metade do povo, 11 porém os da 

[outra] metade do povo não se apartarão de suas cidades. Vacat. Se vencem 12 os seus 

inimigos os derrotam e os passam a fio de espada, tomarã[o] seus despojos e darão 13 ao 

rei uma décima parte deles; aos sacerdotes, uma milésima parte; aos levitas, uma 

centésima parte 14 do total. E dividirão o resto em duas metades, entre os que fizeram a 

guerra e seus irmãos 15 que tiveram que ficar em suas cidades. Vacat. E se saem para a 

guerra contra 16 seus inimigos, uma quinta parte do povo sairá com ele, os homens de 

guerra, todos os heróis valorosos. 17 E se guardarão de toda impureza e de toda 

indecência e toda iniqüidade e culpa. 18 Não sairão até ter entrado em presença do Sumo 

Sacerdote e que este tenha consultado para ele a sentença dos Urim 19 e Tumim. 

Segundo suas ordens sairá, e segundo suas ordens entrará, ele e todos os filhos de Israel 

que 20 estão com ele; não sairá segundo o conselho de seu coração até que tenha 

consultado a sentença dos Urim 21 e Tumim. Terá êxito em todos os seus caminhos 

enquanto sair de acordo com á sentença que 

 

Col. LIX 

1 [...] ... [...] 2 dispersarão por muitas terras e serão o assom[bro], o refrão e o escárnio; 

estarão com um jugo pesado 3 e a falta de tudo; adorarão ali deuses feitos pela mão do 

homem, de madeira e de pedra, de prata 4 e de ouro. Em todo este tempo suas cidades 

serão o assombro, o escárnio e a ruína; 5 seus inimigos as deixarão assoladas. Eles, nas 

terras de seus inimigos, gemerão 6 e gritarão sob o jugo pesado; chamarão e não 

escutarei, gritarão e não lhes responderei, 7 por causa de suas más ações; ocultarei meu 

rosto deles; serão pasto 8 e presa e despojo, e ninguém os salvará por causa de suas 

iniqüidades — pois quebraram minha aliança 9 e sua alma aborreceu minha lei — até 

que se sintam réus de todas as suas culpas. Depois voltarão 10 para mim com todo o seu 

coração e com toda a sua alma, de acordo com todas as palavras desta lei, 11 e serão 

salvos da mão de seus inimigos e resgatados do poder dos que os odeiam; serão 

introduzidos 12 na terra de seus pais, resgatados e engrandecidos; e eu me regozijarei 

neles. 13 Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vacat. O rei que 14 prostituir seu 

coração e seus olhos apartando-os de meus mandatos não encontrará quem se assente no 

trono 15 de seus pais para sempre, porque impedirei pelos séculos à sua descendência de 

dominar de novo em Israel. 16 Vacat. Porém se caminha segundo meus preceitos e 

guarda meus mandamentos e faz 17 o que é reto e o que é bom diante de mim, não lhe 

faltará um de seus filhos que se assente no trono do reino 18 de Israel para sempre. 

Estarei com ele e não o livrarei da mão dos que o odeiam e da mão 19 dos que buscam 

sua vida para destruí-la; porei diante dele todos os seus inimigos e dominará sobre eles 
20 como lhe aprouver e eles não o dominarão. Far-lhe-ei ir a mais e não a menos, 

[colocá-lo-ei] na cabeça 21 e não na cauda, e prolongará muitos dias seu reinado, ele e 

seus filhos depois dele.  

 



 

 

Col. LX 

1 [...] ... [...] 2 e todas as suas elevações, e todo primogênito [de seus animais], os 

machos, e tudo [...] 3 para seus animais; e todas as suas coisas santas que me 

consagrarem junto com todas as suas 4 oferendas festivas; e um imposto do tributo sobre 

as aves, animais e peixes, um por mil 5 de tudo o que caçarem; e tudo o que dedicarem 

ao Senhor; e um imposto da pilhagem e do despojo. 6 Vacat. Será para os levitas: o 

dízimo do grão, do mosto e do óleo que 7 me consagrarem em primeiro lugar; e a porção 

dos que realizam o sacrifício; e o imposto da 8 pilhagem e do despojo; e o um por cento 

da caça de aves, animais e peixes; 9 e o um por cinqüenta dos pombinhos e do dízimo do 

mel. O um por cento 10 dos pombinhos será para os sacerdotes. Porque os escolhi dentre 

todas as vossas tribos 11 para que estejam em minha presença e sirvam e bendigam meu 

nome, ele e todos os seus filhos para sempre. 12 Vacat. Quando o levita que vive em 

qualquer das cidades de todo Israel, vier 13 por desejo próprio ao lugar que eu escolho 

para estabelecer 14 meu nome, servirá como todos os seus irmãos os levitas que estão 

ali, em minha presença. 15 Comerão partes iguais, sem contar a venda do patrimônio. 16 

Vacat. Quando entrares na terra que vou dar-te, não aprendas a agir 17 segundo as 

abominações desses povos. Que não se encontre em ti quem faça passar o seu filho ou a 

sua filha 18 pelo fogo, quem pratique a adivinhação, astrólogos, feiticeiros, bruxos, 

quem faça encantamentos, quem consulte um espírito 19 ou oráculos, ou quem 

interrogue os mortos; porque todos os que fazem estas coisas são abominação para mim, 
20 e por causa destas abominações os desapossarei diante de ti. 21 Serás perfeito diante 

de YHWH, teu Deus. Vacat. Quando estas nações que 

 

Col. LXI 

1 [que diga em meu nome o que eu não lhe mandei] dizer, ou que [fale em nome de 

ou]tros deu[ses] 2 este profeta será executado. Vacat. Se dizes em teu coração, como 

conheceremos a palavra 3 que não disse YHWH? Se o profeta fala em nome de YHWH 

e a palavra não acontece 4 e não se cumpre, é palavra que eu não disse; o profeta a disse 

por presunção. Não o temais. 5 Vacat. 6 Não se levantará uma só testemunha contra um 

homem por nenhuma causa nem por nenhum pecado que tiver cometido; pelo 

testemunho de duas 7 testemunhas ou pelo testemunho de três testemunhas se resolverá 

o assunto. Se se levanta contra um homem uma testemunha falsa para acusá-lo 8 de 

apostasia, os dois homens entre os quais está /o litígio/ comparecerão diante de mim, 

diante dos sacerdotes e dos levitas e diante 9 dos juízes que houver naqueles dias. Os 

juízes investigarão, e se se (trata de) uma falsa testemunha que acusou falsamente 10 seu 

irmão farás com ele como ele planejou fazer contra teu irmão; assim extirparás o mal do 

meio de ti. 11 Os demais o ouvirão e temerão e não ousarão fazer de novo semelhante 

coisa em teu meio. 12 Teu olho não se apiedará dele; vida por vida, olho por olho, dente 

por dente, mão por mão, pé por pé. Vacat. Quando 13 saíres para a guerra contra teus 

inimigos e vires cavalos e carros e um povo mais numeroso que tu, não os temas 14 

porque eu, o que te fiz subir terra do Egito, estou contigo. Quando te aproximarei da 

batalha 15 avançará o sacerdote e falará ao povo e lhe dirá: “Escuta, Israel, vos 

aproximais 



 

 

 

Col. LXII 

1-2 ... [...] 3 a falar ao povo e dirão: “Quem é covarde e débil de coração? Que se vá e 

volte para 4 sua casa, não aconteça que debilite o coração de seu irmão como o seu 

coração”. Vacat. Quando tiverem terminado os juízes 5 de falar ao povo, se nomearão 

chefes militares à cabeça do povo. Vacat. Quando 6 te aproximares de uma cidade para 

combater contra ela, a convidarás para a paz; se 7 te responde com a paz e se te abre, 

todo o povo que há nela 8 te pagará tributo e te servirá; porém se não faz a paz contigo e 

se te faz a guerra, 9 a assediarás; eu a porei em tuas mãos e passarás a fio de espada seus 

varões. Porém 10 as mulheres, as crianças, o gado e tudo o que houver na cidade, toda a 

sua pilhagem, o saquearás 11 para ti, e comerás a pilhagem de teus inimigos que eu te 

entrego. Assim farás 12 com as cidades muito distantes de ti, que não são das cidades 

destes povos. 13 Porém das cidades dos povos que eu te entrego como herança, não 

deixarás com vida 14 ninguém, porque deves dedicá-las ao extermínio; os hititas, os 

amorreus e os cananeus, 15 os heveus e os jebuseus e os gergeseus e os fereseus, como 

eu te ordenei, para que 16 não te ensinem a fazer todas a abominações que fazem a seus 

deuses.  

 

Col. LXIII 

1 [...] ... [...] 2 a terneira a uma torrente de água perene, que não esteja semeada nem 

trabalhada; e desnucarão ali a terneira. 3 Vacat. E se aproximarão os sacerdotes, filhos 

de Levi, porque os escolhi para servir em minha presença e para bendizer meu nome, 4 e 

por sua sentença se dirime todo processo e toda disputa. E todos os anciãos dessa 

cidade, a mais próxima ao apunhalado, 5 lavarão suas mãos sobre a cabeça da terneira 

desnucada na torrente, tomarão a palavra e dirão: “Nossas mãos 6 não derramaram este 

sangue e nossos olhos não viram nada. Perdoa o teu povo Israel que tu redimiste, 7 oh 

YHWH, e não ponhas sangue inocente em meio de teu povo Israel”, e o sangue lhes 

será perdoado. Assim extirparás 8 o sangue inocente de Israel e farás o que é reto e o que 

é bom diante de YHWH teu Deus. 9 Vacat. 10 Quando saíres para a guerra contra teus 

inimigos e eu os puser em tuas mãos e fizeres cativos, 11 se vires entre os cativos uma 

mulher de formosa presença, te apegares a ela e quiseres tomá-la como esposa, 12 a 

introduzirás em tua casa, rasparás sua cabeça e cortarás suas unhas; tirarás 13 de cima 

dela a veste de cativa e habitará em tua casa. Um mês completo chorará o seu pai e a sua 

mãe. 14 Depois irás a ela, te casarás e será tua mulher. Não tocará os alimentos puros até 
15 os sete anos, nem comerá o sacrifício pacífico até que passem sete anos; depois 

poderá comer 

 

Col. LXIV  

1 ... [...] 2 um homem tem um filho rebelde e incorrigível, que não escuta a voz de seu 

pai nem a voz de sua mãe, 3 e não lhes atende quando o corrigem, seu pai e sua mãe o 

tomarão e o levarão 4 aos anciãos de sua cidade, à porta de seu lugar; e dirão aos anciãos 

de sua cidade: “Este nosso filho é rebelde 5 e incorrigível, e não escuta a nossa voz; é 

um glutão e um beberrão”. E todos os homens de sua cidade o lapidarão 6 e morrerá. 



 

 

Assim extirparás o mal de teu meio, e todos os filhos de Israel o ouvirão e temerão. 

Vacat. Se 7 houver um espia contra seu povo que entrega seu povo a uma nação 

estrangeira ou faz o mal contra seu povo 8 o suspenderás a uma árvore e morrerá. Pelo 

testemunho de duas testemunhas e pelo testemunho de três testemunhas 9 será 

executado e o suspenderão à árvore. Se houver em um homem um pecado condenável à 

morte e escapa 10 em meio às nações e maldiz o seu povo e os filhos de Israel, também 

ele o suspendereis à árvore 11 e morrerá. Seus cadáveres não passarão a noite na árvore, 

mas os enterrareis durante esse dia, porque 12 são malditos por Deus e pelos homens os 

suspensos à árvore; assim não contaminareis a terra que eu 13 te dou em herança. Vacat. 

Se vês o boi de teu irmão, ou a ovelha, ou seu asno, 14 extraviados, não te desentendas 

por eles, fá-los voltar a teu irmão. E se teu irmão não está perto 15 de ti ou não o 

conheces, o recolherás dentro de tua casa e ficará contigo até que o busque. 

 

Col. LXV 

1... [...] 2 Se se encontra diante de ti [um ninho de] pássaro no caminho, em qualquer 

árvore ou por terra, 3 com pintainhos ou ovos, e a mãe está acocorada sobre os 

pintainhos ou os ovos, 4 não pegarás a mãe com os filhos; soltarás a mãe 5 e pegarás 

para ti os filhos, a fim de que te suceda o bem e prolongues teus dias. Quando 

construíres uma casa nova 6 farás um parapeito em teu telhado; assim não farás recair 

sobre tua casa o sangue se alguém cair 7 dele. Se um homem toma uma mulher e se casa 

com ela e se aborrece dela e a cobre de palavras injuriosas 8 e lhe ocasiona uma má 

reputação, e diz: “Tomei esta mulher e ao aproximar-me dela 9 não a encontrei virgem”, 

o pai da jovem ou sua mãe tomarão e tirarão 10 a prova da virgindade da jovem para os 

anciãos, à porta. O pai da jovem dirá 11 aos anciãos: “Entreguei minha filha a este 

homem /como mulher/, e eis que a odeia e a está cobrindo 12 de palavras injuriosas 

dizendo: Não achei a tua filha virgem. Estas são as provas da virgindade 13 de minha 

filha”. E estenderá o manto na presença dos anciãos dessa cidade. E os anciãos dessa 

cidade tomarão 14 esse homem e o castigarão; lhe darão uma multa de cem siclos de 

prata 15 e a entregarão ao pai da jovem, porque ocasionou uma má reputação a uma 

virgem de Israel. 

 

Col. LXVI  

1 [...] ... [...] 2 os apedrejarão e serão executados; à jovem porque não gritou 3 na cidade, 

e ao homem porque violou a mulher de seu próximo; assim extirpará 4 o mal de teu 

meio. Porém se for no campo onde o homem encontrou /a mulher/, em um lugar 

escondido e distante 5 da cidade, e a forçou e se deitou com ela, será executado só o 

homem que se deitou com ela. 6 À jovem não fareis nada; ela não cometeu uma culpa 

mortal, porque é igual a quando se levanta 7 um homem contra seu próximo e o 

assassina, assim é neste caso; ele a encontrou no campo, 8 a jovem prometida gritou, 

porém não houve ninguém para salvá-la. Vacat. Se um homem seduz uma jovem 9 

virgem que não está prometida, e ela lhe convém segundo a Lei, e se deita com ela 10 e 

os surpreendem, o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem cinqüenta siclos 

de prata 11 e será sua mulher, posto que a violou, e não poderá despedi-la em toda a sua 



 

 

vida. Não tomará 12 um homem a mulher de seu pai e não descobrirá o membro de seu 

pai. Não tomará um homem a mulher de 13 seu irmão e não descobrirá o membro de seu 

irmão, do filho de seu pai ou de sua mãe, porque é uma impureza. 14 Não tomará um 

homem a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, é uma abominação. Não 15 tomará um 

homem a irmã de seu pai ou a irmã de sua mãe, porque é uma depravação. Não 16 

tomará um homem Vacat. 17 a filha de seu irmão ou a filha de sua irmã, porque é uma 

abominação. Vacat. Não tomará  

 

Col. LXVII 

Vacat. 

 


