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PESHER HABACUC 

 

lQPesher Habacuc (lQpHab)  

 

Col. I  

1 [(Hab 1,1-2) Oráculo recebido em visão pelo profeta Habacuc. Até quando, YHWH] 

pedirei auxílio sem que 2 [me escutes; gritarei a ti: Violência! sem que me salves? A 

interpretação disto se refere ao co]meço da geração 3 [última...] sobre eles 4 [... gri]tarão 

contra 5 [...(Hab 1,3a) Por que me fazes ver crimes e me mos]tras [tra]balho? Vacat, 6 

[A interpretação ...] de Deus com opressão e traição. 7 [...(Hab 1,3b) pões diante de mim 

violência e destruição e surgem brigas e se levantam contendas]. Vacat. 8 [A 

interpretação ...] despojos [...] e brigas 9 [... dis]puta e pe[nsam] destruição 10 [...] (Hab 

1,4a) Pois a Lei cai em desuso. 11 [A interpretação ...] que repudiaram a Lei de Deus 12 

[(Hab 1,4bc) E o direito não sai vencedor, pois o malvado cer]ca o justo. Vacat. [Sua 

interpretação: o malvado é o Sacerdote Ímpio, e o justo] é o Mestre de Justiça ... (Hab 1 

,4d) Por] isso o direito sai 15 [conculcado. A interpretação...] e não [...] 

Col. II  

1 (Hab 1,5) o contásseis. Vacat. [A interpretação da citação se refere a]os traidores com 

o Homem da 2 Mentira, posto que não [creram nas palavras do] Mestre de Justiça da 

boca de 3 Deus; e aos traido[res da aliança] nova, posto que não 4 creram na aliança de 

Deus [e profanaram] seu nome santo. 5 Igualmente: Vacat. A interpretação da citação 

[se refere aos trai]dores nos dias 6 futuros. Eles serão violadores [da alian]ça que não 

crerão 7 quando ouvirem tudo o que vai [acontecer à] geração futura da boca do 8 

Sacerdote que pôs Deus em [meio à comunidade] para predizer o cumprimento de todas 
9 as palavras de seus servos os profetas, [por] cujo meio anunciou Deus 10 tudo o que vai 

acontecer ao seu povo [Israel]. (Hab 1,6) Porque eis que eu mobilizarei 11 os caldeus, 

povo cru[el e au]daz. Vacat. 12 Sua interpretação se refere aos Kittim, que são rápidos e 

poderosos 13 na batalha, para destruir a muitos [a fio da espada] no domínio 14 Kittim; 

conquistarão [muitos países] e não crerão 15 nos preceitos de [Deus...] 16 e [...] 

Col. III 

1 e avançarão pela planura para destruir e saquear as cidades do país. 2 Pois isto é o que 

disse: (Hab 1,6) “Para conquistar moradas alheias”. (Hab 1,7) É temível 3 e terrível; dele 

mesmo procede seu direito e sua hegemonia. Vacat. 4 A interpretação disto se refere aos 

Kittim, pelo medo e o terror que infundem a todos 5 /os povos/; são premeditadas as 

suas maquinações, e com astúcia e perfídia 6 conduzem com todos os povos. (Hab 1,8) 

Sua cavalaria é mais veloz que as panteras; eles são mais ferozes 7 que lobos noturnos. 

Vacat. Seus ginetes pulam e se lançam de longe. Voarão como a águia que se precipita 

para devorar. (Hab 1,9) Todos eles acodem à violência; o hálito de 9 seus rostos é como 

o vento do Leste. Vacat. Sua [inter]pretação se refere a aos Kittim, que 10 pisarão a terra 

com seus cavalos e suas bestas, 11 e virão de longe, das ilhas do mar, para devorar todos 

os povos, como uma águia, 12 insaciáveis. Com raiva [se reunirão e com ar]dente cólera 
13 e rosto furibundo falarão a todos [os povos.] Pois isto é o que 14 disse: (Hab 1,9) O 
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háli[to de seu rosto é como o vento do Leste. E juntam como are]ia prisioneiros. 15 [A 

inter]pretação disto [...] 

Col. IV 

1 (Hab 1,l0a) graceja [dos reis] e zomba dos chefes. Vacat. Sua interpretação: que 2 

ridicularizam os poderosos e desprezam os nobres; dos reis 3 e príncipes zombam e 

gracejam de um grande povo. (Hab 1,10b) E ele 4 se ri de todas as praças fortes, pisoteia 

a terra e as conquista. 5 A interpretação disto se refere aos chefes dos Kittim, que 

desprezam as 6 fortalezas dos povos e com arrogância se riem delas, 7 as cercam com 

um grande exército para conquistá-las. E pelo terror e medo 8 elas se entregarão em suas 

mãos, e eles as destruirão pela impiedade de seus habitantes. 9 (Hab 1,11) Então mudou 

o vento e passou. Ele fez de sua força 10 o seu Deus. Vacat. A interpretação disto se 

refere aos chefes dos Kittim, 11 que por decisão da Casa da Culpabili[dade] passarão um 
12 diante do outro. [Seus] chefes, um após o outro, virão 13 assolar a terra. (Hab 1,11) 

Ele [fez] de sua força o seu Deus. 14 Sua interpretação [...] aos povos 15 [...] 

Col. V 

1 ([Hab 1,12b-13a) Puseste-o para julgar; Rocha, o estabeleceste para que corrija. Teus 

olhos são demasiado puros 2 para estar vendo o mal, não podes estar contemplando a 

opressão. Vacat. 3 Interpretação da citação: que Deus não destruirá o seu povo pela mão 

das nações, 4 mas por meio de seus eleitos julgará Deus todas as nações; 5 serão 

declarados culpáveis todos os malvados de seu povo pela correção daqueles que 

observaram os seus preceitos 6 em sua aflição. Pois isto é o que disse: (Hab 1,13a) 

“Teus olhos são demasiado puros para ver 7 o mal”. Vacat. Sua interpretação: que seus 

olhos não os arrastaram para a luxúria na época da 8 impiedade. (Hab 1,13b) Por que 

contemplais, traidores, e guardas teu silêncio quando devora 9 um ímpio alguém mais 

justo que ele? Vacat. Sua interpretação se refere à Casa de Absalão 10 e aos membros de 

seu conselho, que se calaram quando a repreensão do Mestre de Justiça 11 e não o 

ajudaram contra o Homem de Mentira, que rejeitou 12 a Lei em meio a toda a sua 

comu[nidade]. (Hab 1,14-16) Tu fizeste os homens como peixes do mar, 13 como um 

réptil, para dominá-lo. A todos [eles] os tira [com an]zol, os prende na rede 14 e os reúne 

em [sua nassa. Por isso oferece sacri]fícios à sua rede; por isso se regozija 15 [e se alegra 

e queima incenso à sua nassa; já que por eles] é pingue sua parte 16 [e sua comida 

suculenta...]  

Col. VI 

1 dos Kittim, e amassarão sua fortuna com todas as suas pilhagens 2 como os peixes 

domar. E o que diz: (Hab 1,16a) Por isso oferece sacrifícios à sua rede 3 e queima 

incenso à sua nassa. Vacat. Sua interpretação: que eles 4 oferecem sacrifícios a suas 

insígnias e suas armas são 5 o objeto de seu culto. (Hab 1 ,16b) Já que por elas é pingue 

sua parte e sua comida suculenta. 6 Sua interpretação: que eles repartiram o seu jugo e 7 

seu mutirão, que é seu alimento, entre todos os povos, ano após ano, 8 arrasando muitos 

países. (Hab 1,17) Por isso desembainha constantemente sua espada 9 para matar povos 

sem compaixão. Vacat. 10 Sua interpretação se refere aos Kittim, que farão perecer 

muitos a fio de espada, 11 jovens, adultos e velhos, mulheres e crianças; nem sequer das 
12 crianças de peito se apiedam. (Hab 2,1-2) Estarei firme em meu posto de guarda, 13 

me instalarei em minha fortaleza, para ver o que me diz, 14 o que reponde à minha 
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acusação. O Senhor me respondeu 15 e me disse: Escreve a visão; grava-a em tabuinhas 

para que a leve correndo 16 [o que a lê. (Hab 2,1-2)...] 

Col. VII 

1 E disse Deus /a/ Habacuc que escrevesse o que havia de suceder 2 à geração futura, 

porém o fim da época não se lhe deu a conhecer. 3 Vacat. E o que diz: (Hab 2,2)) 

“Para/que corra/ aquele que o lê”. 4 Sua interpretação se refere ao Mestre de Justiça, ao 

qual Deus manifestou 5 todos os mistérios das palavras de seus servos os profetas. (Hab 

2,3) Pois a visão tem 6 um prazo, terá fim e não falhará. Vacat. 7 Sua interpretação: que 

se prolongará o período futuro e ultrapassará tudo o que 8 dizem os profetas, porque os 

mistérios de Deus são maravilhosos. 9 (Hab 2,3b) Embora tarde, espera-a; pois 

certamente há de chegar e não 10 atrasará. Vacat. Sua interpretação se refere aos homens 

da verdade, 11 os que praticam a Lei, cujas mãos não abandonarão o serviço 12 da 

verdade quando se prolongar sobre eles o período futuro, porque 13 todos os períodos de 

Deus chegarão em seu momento justo, como determinou 14 para eles nos mistérios de 

sua prudência. (Hab 2,4) Eis que se eleva, não se aquieta, 15 [sua alma nele] Vacat. Sua 

interpretação: que redobrarão sobre eles 16 [a opressão e não acharão demência] ao ser 

julgados. Vacat. 

Col. VIII 

1 Sua interpretação se refere a todos os que cumprem a Lei na Casa de Judá, aos quais 2 

livrará Deus do castigo por causa de seus trabalhos e de sua fidelidade 3 ao Mestre de 

Justiça. (Hab 2,5-6) Certamente a riqueza perverterá o homem fanfarrão, não 4 se deterá 

quem escancara suas fauces como o abismo e é insaciável como a morte. 5 Todas nações 

se juntam contra ele, todos os povos se reúnem contra ele. 6 Por acaso não entoarão 

todos versos contra ele, interpretando adivinhações às suas custas? 7 Dirão: Ai do que 

acumula bem alheio! Até quando se sobrecarregará 8 de dívidas? Sua interpretação se 

refere ao Sacerdote Ímpio, a quem 9 se chama o nome da fidelidade ao começo de sua 

gestão. Porém quando dominou 10 sobre Israel se envaideceu seu coração, abandonou a 

Deus e traiu as leis por causa das 11 riquezas. E roubou e amontoou riquezas dos homens 

violentos que se haviam rebelado contra Deus. 12 E tomou as riquezas públicas, 

acrescentando sobre si um pecado grave. 13 E cometeu atos abomináveis em toda 

espécie de impureza imunda. (Hab 2,7-8) Por acaso não se levantarão de repente 14 os 

teus credores e despertarão os que te esfalfam? Tu serás sua presa. 15 Visto que 

saqueaste tantas nações, os demais povos te saquearão. 16 Vacat. A interpretação da 

citação se refere ao Sacerdote que se rebelou 17 [...] os preceitos de [Deus...] 

 

Col. IX  

1 sendo afligido com os castigos da iniqüidade; os horrores de enfermidades 2 

espantosas atuaram sobre ele, assim como atos de vingança em seu corpo de carne. E o 

que 3 diz: (Hab 2,8a) “Porque saqueaste tantas nações, saquear-te-ão 4 os demais 

povos”. Vacat. Sua interpretação se refere aos sacerdotes futuros de Jerusalém, 5 que 

amassarão riquezas e saque da pilhagem dos povos. 6 Porém nos dias futuros suas 

riquezas e sua pilhagem cairão em mãos 7 do exército dos Kittim. Vacat. Pois eles são 

(Hab 2,8a) “o maior de todos os povos”. 8 (Hab 2,8b) Pelo sangue humano [derramado] 

e a violência feita ao país, à cidade e a todos os seus /habitantes/. Vacat. 9 Sua 
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interpretação se refere ao Sacerdote Ímpio, posto que pela iniqüidade contra o Mestre de 
10 Justiça e os membros de seu conselho o entregou Deus nas mãos de seus inimigos 

para humilhá-lo 11 com um castigo, para aniquilá-lo com a amargura da alma por ter 

agido impiamente 12 contra os seus eleitos. (Hab 2,9-11) Ai do que põe em casa ganhos 

injustos, pondo 13 no alto seu ninho para livrar-se do poder do mal! Planejaste a afronta 
14 de tua casa destruindo muitas nações e pecando contra tua alma. Porque as 15 pedras 

das paredes gritarão, e responderão as vigas de madeira. 16 [A interpretação da ci]tação 

se refere ao [sacerdote] que [...] 

Col. X 

1 para que seja sua pedra pela opressão, e a viga de sua madeira pelo despojo. E o que 2 

diz: (Hab 2,10) “Destruindo muitas nações e pecando contra a tua alma”. Vacat. 3 Sua 

interpretação: é a casa do juízo, pois Deus dará seu juízo em meio a muitas nações, e 

dali o conduzirá ao castigo. 5 E em meio a elas o declarará culpável e o castigará com 

fogo de enxofre. (Hab 2,12-13) Ai 6 do que constrói com sangue a cidade, e assenta uma 

vila sobre o crime! É que 7 isto não provém do Deus dos Exércitos? Esgotam-se os 

povos pelo fogo, e 8 as nações se afadigam em vão. Vacat. A interpretação da citação se 

refere ao Disseminador de Mentira, que desviou a muitos 10 construindo uma cidade de 

vaidade com sangue e levantando uma comunidade com enganos 11 para sua própria 

glória, esgotando a muitos com trabalhos vãos e fazendo-os conceber 12 obras de 

mentira, para que sejam em vão seus trabalhos e vão 13 ao castigo do fogo aqueles que 

gracejaram e ultrajaram os eleitos de Deus 14 (Hab 2,14) Porque se encherá a terra do 

conhecimento da glória de Deus, como as águas 15 cumulam o mar. Vacat. Interpretação 

da citação: [que] 16 em seu retorno [...] 

Col. XI 

 
1 a mentira. Depois lhes será revelado o conhecimento, tão abundante como as águas 2 

do mar. (Hab 2,15) Ai do que embriaga o seu próximo, do que transtorna 3 o seu furor! 

Inclusive o embriaga para observar suas festas! 4 Vacat. Sua interpretação se refere ao 

Sacerdote Ímpio, que 5 perseguiu o Mestre de Justiça para devorá-lo com o furor 6 de 

sua ira no lugar de seu desterro, no tempo da festa, no descanso 7 do dia das Expiações. 

Apresentou-se diante deles para devorá-los 8 e fazê-los cair no dia do jejum, o sábado de 

seu descanso. (Hab 2,16) Está mais farto 9 de injúrias que de honras. Bebe tu também e 

cambaleia! 10 A taça da destra do Senhor se volta contra ti, e o opróbrio 11 sobre tua 

glória. Vacat. 12 Sua interpretação se refere ao Sacerdote cuja ignomínia ultrapassou sua 

glória, 13 porque não circuncidou o prepúcio de seu coração e andou por caminhos de 14 

embriaguez para apagar a sede; porém a taça do furor de 15 Deus o engolirá acumulando 

[sobre ele o seu opróbrio.] E a dor 

 

Col. XII 

 
1 (Hab 2,17) te aterrará, por causa do sangue humano e da violência [contra] o país, a 

cidade e todos os seus habitantes. 2 A interpretação da citação se refere ao Sacerdote 

Ímpio, para pagar-lhe a 3 recompensa pelo que fez com os pobres. Porque o Líbano, é 4 

Conselho da Comunidade, e os Animais, são os simples de Judá, os que praticam 5 a 

Lei. A ele o condenará Deus à destruição, Vacat. 6 tal e como ele planejou destruir os 

pobres. E o que diz: (Hab 2,17) “Por causa do sangue 7 da cidade e da violência (contra) 

o país”. Sua interpretação: a cidade é Jerusalém, 8 já que nela o Sacerdote Ímpio 
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cometeu ações abomináveis e profanou Santuário de Deus. A violência contra o país, 

são as cidades de Judá, que 10 ele despojou dos bens dos pobres. (Hab 2,18) De que lhe 

serve a escultura, que o artífice talha, 11 a imagem fundida e o oráculo enganoso, que 

confie neles seu artífice 12 para fazer ídolos mudos? A interpretação da citação se refere 

a todos os 13 ídolos das nações que fizeram para servi-los e prostrar-se 14 diante deles. 

Porém eles não os salvarão no dia do juízo. (Hab 2,19) Ai 15 do que [diz ao le]nho: 

Desperta e a uma pedra muda: [Acorda!] 

 

Col. XIII 

 
1 (Hab 2,20) Silêncio em sua presença todo o mundo! Sua interpretação se refere a todas 

as nações 2 que servem à pedra e ao lenho. Porém no dia 3 do juízo exterminará Deus a 

todos os adoradores dos ídolos 4 e a todos os ímpios da terra. Vacat. 


