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BEM-AVENTURANÇAS 

 

4QBem-aventuranças (4Q525 [4QBéat]) 

 

Frag. 1 

 
1 [... que disse] com a sabedoria que Deus lhe deu [...]  
2 [... para conhe]cer sabedoria e disciplina, para compreender [...]  
3 [... para aumentar o co[nhecimento...]  

 

Frag. 2 col. II 

 
1 [Bendito aquele que diz a verdade] com um coração puro, 

e não calunia com sua língua.  

Benditos os que se apegam às suas leis, 
2 e não se apegam a caminhos perversos. 

Benditos os que se regozijam nela, 

e não investigam em caminhos loucos.  
3 Benditos os que a buscam com mãos puras, 

e não a solicitam com coração traidor. 

Bendito o homem que alcança a Sabedoria,  
4 e caminha na lei do Altíssimo,  

e aplica seu coração a seus caminhos,  

e se obriga à sua disciplina,  

e em suas correções se compraz sempre; 
5 e não a abandona na aflição de [seus] males,  

e no tempo da angústia não a despreza,  

e não a esquece [nos dias de] espanto,  
6 e na aflição de sua alma não a aborrece. 

Pois sempre pensa nela,  

e em seu mal ele medita [a lei], 
7 [e durante toda] a sua existência [pensa] nela, 

[e a põe] ante seus olhos  

para não caminhar por caminhos [de maldade...] 
8 [...] juntos,  

e para ela consome seu coração [...]  
9 [...] e com reis o fará sen[tar-se...] 
10 com seu cetro sobre [...] irmãos [...]  
11 Vacat. [...]  
12 [Agora, filhos, escutai-me]  

não rejeiteis [as palavras de minha bocal 
13 [...] ... [...] 

 

Frag. 2 col. III  

 
1 compara-se com ela todo o dia [...]  
2 Não se compra com ouro [...]  
3 com toda pedra preciosa [...]  
4 ficam mudos ante a formosura de seu rosto [...]  
5 flores púrpura com [...]  
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6 escarlate com todas as vestes [...]  
7 e com ouro e com pérolas [...]  

 

Frag. 4 

 
2 [...] no tempo do a[puro ...] 
3 [...] de sua prova [...] 
4 [...]  

Vacat. [...]  
5 [... da pu]reza ..  
6 [... N[ão a busques com coração ím[pio ...] 
7 [... Não [a bus]ques com coração altivo [... Não]  
8 abandones às na[ções tua he]rança, 

nem teu lote aos filhos de estrangeiros. 

Pois o sá[bio ...] 
9 instruem com doçura.  

Os que temem a Deus observam seus caminhos (dela),  

e caminham em [...]  
10 suas leis,  

e não rejeitam suas repreensões.  

Os inteligentes adquirirão [...]  
11 Os que caminham perfeitos apartam o mal 

e não rejeitam suas admoestações [...]  
12 eles o levam.  

Os hábeis escavam seus caminhos,  

e em suas funduras se er[guem ...]  
13 eles observam.  

Os que amam a Deus se humilham por ela 

e em seus caminhos [...]  

 

Frag. 7 col. II  

 
1 ... e pelo zelo de...[...]  
2 que não compreenda. Do espírito ... [...]  
3 do conhecimento; do espírito que circuncida [...] 
4 bendiz; e quem tropeça e não [...  
5 certo; e quem busca e não [...]  
6 a soberba, e a altivez de cora[ção  

 

Frag. 8-9 

 
1 ... o lamento e a dor [...]  
2 Vacat. [...]  
3 Prestai-me atenção, todos os filhos de [... 
4 [...] humildade e retidão ... [...] 
5 e ama o inimigo e não justifica toda carne [... 
6 Se és bom, te irá bem [...] voltarás [...] 
7 todo [...] o conhecimento [...] 
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Frag. 10 

 
1 [...] a criatura, não aconteça que [...] 
2 [...] da sorte do espírito ... [... 
3 [...] o juízo. No poço [...]  
4 [...] ... [...] 

 

Frag. 12 

 
1 [...] abundância de paz [com] todas as bênçãos [...]  
2 [...] ... a glória para todos os que se apegam a mim [...]  
3 [...] perfeitos em todos os caminhos, e a ... [...] 
4 [...] e com todo espírito [...] 

 

Frag. 13 

 
1 [...] e os filhos de ... [...]  
2 [...] nos males de olho [...]  
3 [...] ... para verter sangue ... [...] 
4 [...] herdarás soberba e em suas entranhas [...] 
5 [...] toda a sua herança [...]  
6 [... Es]cutai-me todos [...] 

 

Frag. 14 col. II  

 
1 [...] ... [...] 
2 sobre o trono do mal e sobre as alturas [...] 
3 [...] exaltarão tua cabeça [...] 
4 [...] ante a tua palavra e [...] 
5 em toda glória e ela deseja [...]  
6 aproximado em teus caminhos. Não vacilarás [...]  
7 serás bendito. Ao tempo de teu titubeio encontrarás [...]  
8 e não se aproximará de ti a injúria de quem te odeia [...]  
9 junto, e os que te odeiam e os que tentam destruir-te [...] 
10 teu coração, e te regozijarás sobre [...] ... [...]  
11 ao espaço de teu pé, e caminharás sobre as alturas de ... [...] 
12 tua alma; te livrará de todo mal e o medo não entrará em ti [...]  
13 e tua herança; encherá teus dias de bem, e de abundância de paz [...] 
14 herdarás honra, e quando fores arrebatado ao repouso eterno herdarão [...] 
15 e em teu ensinamento caminharão juntos todos os que te conhecem. [...]  
16 juntos se extraviarão, e em teus caminhos te recordarão pois foste [...] 
17 Vacat. [...]  
18 Agora pois, entende, escuta-me e aplica teu coração a [...]  
19 outorga conhecimento ao teu interior ... [...] medita [...]  
20 com humildade justa pronuncia tuas palavras; não dês [... nem]  
21 respondas as palavras de teu próximo para que não te dê [...]  
22 e responde segundo o que ouviste. Como mercador sai nele a [... Não]  
23 profiras gemidos antes de ter ouvido suas palavras [...]  
24 em excesso. Vacat. Escuta primeiro as suas palavras e responde depois com [... e 
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com]  
25 paciências fá-las sair; e em meio aos príncipes responde corretamente [...]  
26 com teus lábios, e guarda-te muito do deslize da língua [...]  
27 para que não sejas condenado por teus lábios e pego juntamente com [...]  
28 ... [...] impropriedade [...] de mim, e ... [...]  

 

Frag. 15 

 
1 [...] obscuridade [...] a pobreza e no número [...]  
2 [...] serpentes [...] irá a ele, e tu entrarás [...]  
3 [...] fogo. E com angús[tias] consome a serpente os seus senhores [...]  
4 [...] nele se plantam. Maldições eternas e veneno de víboras [...]  
5 [...] cobra; e nele voam os demônios da morte; a sua entrada ... [...] 
6 [...] trevas. Seu fundamento são chamas de enxofre, e de sua residência [...] 
7 [...] seus [...] são reprovações ignominiosas; seus ferrolhos são os jejuns da fossa [...] 
8 [...] não atingirão as sendas da vida [...]  
9 [...] as caminhas [...] 

 

Frag. 16 

 
1 [...] ... [...] 
2 os chefes de [...] 
3 os entendidos se extraviam nela [...] 
4 e os embusteiros [...] 
5 o sangue. ...[...] 
6 com traição e opressão [...]  

 

Frag. 21 

 
1 [...]obscurecidos, e seremos abandona[dos ...] 
2 [...] os que irritam a Deus sem[pre ...]  
3 [...] os ímpios [...]  
4 [...] e escolhes a infâmia [...]  
5 [...] nele. Inflam-se e passeiam [...] 
6 [...] os ensopados de espanto [...] 
7 [...] ... sua fonte, a fonte de [...]  
8 [...] reúne a cólera e com amplo [...]  
9 [...]certamente, e se irrita[...]  

 

Frag. 22 

 
1 apoderam-se de suas entranhas diante de De[us ...]  
2 fui expulso. E no dia decretado [...]  
3 e para descer ao fundão da fossa, e para [...]  
4 no forno da cólera. Vacat. Pois eu [...]  
5 Deus ordenou pelos homens sagazes [...]  
6 favor deles. Do conhecimento da sabedoria [...]  
7 para mudar, não aconteça que sussurrem com [...]  
8 ele o aborrece e com os homens insolentes [...] 
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9 de justiça, e como rocha de tro[peço ...]  
10 Pois De[us] está irritado comigo [...]  

 

Frag. 23 col. II  

 
1 [...] profere palavras [...] 
2 o coração. Prestai-me atenção e [...] 
3 estabeleci. E bebei de [...]  
4 minha casa é uma casa de [...]  
5 minha casa. Habita em [...]  
6 para sempre. E subirão [...]  
7 re[colherão] suas colheitas [...]  
8 o queimará, e toda erva [...]  
9 um poço de águas... [...]  

 


