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REGRA DA GUERRA 

 

lQRegra da Guerra (1QM [+1Q33])  

Col. I 

1 Para o Ins[trutor: Regra] da guerra. O primeiro ataque dos filhos da luz será lançado 

contra o lote dos filhos das trevas, contra o exército de Belial, contra a tropa de Edom e 

de Moab e dos filhos de Amon 2 e a tro[pa de e de] Filistéia, e contra as tropas dos 

Kittim de Assur e [os que os ajudam dentre os ímpios] da aliança. Os filhos de Levi, os 

filhos de Judá e os filhos de Benjamim, os exilados do deserto, guerrearão contra eles. 3 

[...] contra todas as suas tropas, quando os filhos da luz exilados no deserto dos povos 

retornarem para acampar no deserto de Jerusalém. E depois da guerra subirão dali 4 [...] 

dos Kittim no Egito. E a seu tempo, sairá com grande fúria para guerrear contra os reis 

do Norte, e sua cólera exterminará e cortará o chifre de 5 [... Se]guirá um tempo de 

salvação para o povo de Deus e um período de domínio para todos os homens de seu 

lote, e de destruição eterna para todo o lote de Belial. Haverá pânico 6 g[rande entre] os 

filhos de Jafé, e cairá Assur, e não haverá socorro para ele; o domínio dos Kittim se 

acabará sendo abatida a impiedade sem que fique um resto, e não haverá escape 7 [para 

os fi]lhos das trevas. Vacat. 8 E [os filhos da jus]tiça resplandecerão em todos os confins 

da terra, irão iluminando até o final de todos os tempos de trevas; e no tempo de Deus 

sua grandeza excelsa brilhará durante todos os tempos 9 [eternos] para paz e bênção, 

glória e gozo e longos dias para todos os filhos da luz. E no dia em que caírem os Kittim 

haverá um combate e destruição feroz diante do Deus de 10 Israel, pois este será o dia 

fixado por ele desde antigamente para a guerra de extermínio contra os filhos das trevas. 

Neste (dia) se enfrentarão para grande destruição a congregação dos deuses e a 

assembléia dos 11 homens. Os filhos da luz e o lote das trevas guerrearão juntos pelo 

poder de Deus, entre o grito de uma multidão imensa e o clamor dos deuses e dos 

homens, no dia da calamidade. Será um tempo de 12 tribulação pa[ra toldo o povo 

redimido por Deus. De todas as suas tribulações, nenhuma será como esta, desde sua 

aceleração (?) até que se complete a redenção eterna. E no dia de sua guerra contra os 

Kittim 13 sai[rão para a destru]ição. Na guerra, os filhos da luz serão os mais fortes 

durante três lotes para derrotar a impiedade; e em (outros) três, o exército de Beijai se 

cingirá para fazer retroceder o lote de 14 [...] Os batalhões de infantaria farão derreter o 
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coração, porém o poder de Deus reforçará o cora[ção dos filhos da luz.] E no sétimo lote 

a grande mão de Deus submeterá 15 [Belial e to]dos os anjos de seu domínio e todos os 

homens de [seu lote.] Vacat, 16 [...] os santos, brilhará em ajuda de [...] verdade, para a 

destruição dos filhos das trevas [...] 17 [...] grande [...] estenderão a mão para [...]. 

Col. II 

1 pais da congregação, cinqüenta e dois. Disporão os chefes dos sacerdotes do Sumo 

Sacerdote e de seu segundo, doze chefes para estar servindo 2 perpetuamente diante de 

Deus. E os vinte e seis chefes das divisões servirão em suas divisões, e atrás deles os 

chefes dos levitas, para servir sempre, doze, 3 um por tribo. E os chefes de suas divisões 

servirão ida um em seu lugar. Os chefes das tribos, e atrás deles os pais da gregaçflo, 

terão sob seu encargo perpetuamente as portas do santuário. 4 E os chefes de suas 

divisões com seus alistados terão sob seu encargo seus festivais, suas luas novas e seus 

sábados, e todos os dias do ano — os de cinqüenta anos para cima. 5 Estes terão sob seu 

encargo os holocaustos e os sacrifícios, para preparar o incenso agradável ao 

beneplácito de Deus, para expiar por toda a sua congregação, e para engordar 

perpetuamente diante dele 6 à mesa de sua glória. Disporão todos /estes/ durante o 

tempo fixado do ano da remissão. Durante os trinta e três anos restantes da guerra, um 

homens famosos 7 convocados para a assembléia e todos os chefes dos pais da 

congregação escolherão para si homens de guerra para todos os países das nações; de 

todas as tribos de Israel se equiparão 8 homens valentes para sair em campanha segundo 

as prescrições da guerra, ano após ano. Porém durante os anos da remissão não se 

equiparão para sair em campanha, pois é um sábado de 9 repouso para Israel. Durante os 

trinta e vinco anos de serviço, a guerra será preparada durante seis anos; e a preparará 

toda a congregação conjuntamente. 10 E a guerra das divisões (terá lugar) durante os 

vinte e nove anos restantes. Durante o primeiro ano, guerrearão contra Aram Naharaim; 

durante o segundo, contra os filhos de Lud; durante o terceiro, 11 guerrearão contra o 

resto dos filhos de Aram, contra Uz e Hul, Togal e Mesha, que estão mais além do 

Eufrates; durante o quarto e o quinto, guerrearão contra os filhos de Arpakshad; 12 o 

sexto e sétimo guerrearão contra todos os filhos da Assíria e da Pérsia, e os orientais até 

o grande deserto; durante o oitavo ano guerrearão contra os filhos de 13 Elam; durante o 

novo guerrearão contra os filhos de Ismael e Cetura; e durante os dez anos seguintes se 

dividirá a guerra contra todos os filhos de Ham, 14 se[gundo seus clãs, em] suas 
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residências; e durante os dez anos seguintes se dividirá a guerra contra todos [os filhos 

de Jafé, em suas re]sidências. Vacat. 15 [...] Vacat. 16 [...] de alarme para todos os seus 

serviços, para [...] para seus alistados 17 [...] e dezenas sobre [...]  

Col. III  

1 {as formações de combate, e as trombetas} /as formações de combate e as trombetas/ 

de chamada quando se abrirem as portas do combate para que saiam os homens de 

infantaria, e as trombetas de alarme da matança, e as trombetas de 2 emboscada, e as 

trombetas da perseguição quando se golpear o inimigo, e as trombetas da reunião 

quando se retirarem do combate. Nas trombetas de chamada da congregação escreverão: 

“Chamados de Deus”. 3 Nas trombetas de chamada dos comandantes escreverão: 

“Príncipes de Deus”. E nas trombetas para alistar-se escreverão: “Regra de Deus”. E nas 

trombetas dos homens 4 famosos (escreverão), chefes dos pais da congregação, quando 

se reunirem na casa da reunião escreverão: “Prescrições de Deus para o conselho santo”. 

E nas trombetas dos acampamentos 5 escreverão: “Paz de Deus nos acampamentos de 

seus santos”. E nas trombetas de seu desmantelamento escreverão: “Ações poderosas de 

Deus para dispersar o inimigo e para fazer fugir a todos os que odeiam 6 a justiça” e 

“Retirada das misericórdias dos que odeiam a Deus”. E nas trombetas de formações de 

combate escreverão: “Formações dos batalhões de Deus para a vingança de sua ira 

contra todos os filhos das trevas”. 7 E nas trombetas de chamada dos homens de 

infantaria quando se abrirem as portas cio combate para que saiam para a linha do 

inimigo escreverão: “Memorial de vingança no tempo fixado por 8 Deus”. E nas 

trombetas da matança escreverão: “Mão poderosa de Deus no combate para fazer cair 

todos os feridos da infidelidade”. E nas trombetas da emboscada escreverão: 9 

“Mistérios de Deus para destruir a impiedade”. E nas trombetas de perseguição 

escreverão: “Deus golpeia todos os filhos das trevas, não fará voltar sua ira até que 

sejam exterminados”. 10 E quando se retirarem do combate para voltar à linha, 

escreverão nas trombetas de retirada: “Deus reúne”. E nas trombetas do caminho de 

regresso 11 do combate com o inimigo para voltar à congregação de Jerusalém 

escreverão: “Regozijos de Deus num regresso em paz”. Vacat. 12 Vacat. 13 Regra dos 

estandartes de toda a congregação segundo seus agrupamentos. No grande estandarte 

que vai na cabeça de todo o povo escreverão: “Povo de Deus”, e o nome de Israel 14 e de 

Aarão e os nomes das doze tri[bos de Isra]el, segundo suas genealoias. Sobre o 



1QRegra da Guerra 

 

 

4  

estandarte dos chefes dos acampamentos das três tribos 15 escreverão: [...] No estandarte 

da tribo escreverão: “Bandeira de Deus” e o nome do príncipe d[a tribo...] 16 o nome dos 

príncipes do milhar e os nomes dos prín[cipes de [...] ... [...] 

Col. IV 

1 E no estandarte de Merari escreverão: “Oferenda de Deus” e o nome do príncipe de 

Merari e os nomes dos comandantes de seus milhares. E no estandarte do milhar 

escreverão: “Cólera de Deus desencadeada contra 2 Belial e contra todos os homens de 

seu lote para que não (fique) um resto”, e o nome do comandante dos mil e os nomes 

dos comandantes de suas centenas. E no estandarte da centena escreverão: “De 3 Deus, 

mão de combate conta toda carne perversa” e o nome do comandante da centena e os 

nomes dos comandantes de suas decúrias. E no estandarte da qüindezena escreverão: 

“Cessaram 4 de levantar-se os ímpios pelo poder de Deus”, e o nome do comandante da 

qüindezena e os nomes dos comandantes de tuas dezenas. No estandarte da dezena 

escreverão: “Cânticos do júbilo de 5 Deus na harpa de dez cordas”, e o nome do 

comandante da dezena e os nomes dos nove homens sob seu mando. Vacat. 6 E quando 

forem ao combate escreverão em seus estandartes: “Verdade de Deus”, “Justiça de 

Deus”, “Glória de Deus”, “Juízo de Deus”, e depois destes (nomes) toda a lista 

ordenada de seus nomes. 7 E quando se aproximarem para o combate escreverão em 

seus estandartes: “Direita de Deus”, “Tempo fixado por Deus”, “Confusão de Deus”, 

“Matança de Deus”, e depois destes toda a lista de seus nomes. 8 E quando se retirarem 

do combate escreverão em seus estandartes: “Exaltação de Deus”, “Grandeza de Deus”, 

“Louvor de Deus”, “Glória de Deus”, com toda a lista de seus nomes. Vacat. 9 Regra 

dos estandartes da congregação. Quando saírem para o combate escreverão no primeiro 

estandarte: “Congregação de Deus”; no segundo estandarte: “Acampamentos de Deus”; 

no terceiro, “Tribos de Deus”; no quarto: “Famílias de Deus”; no quinto: “Batalhões de 

Deus”; no sexto: “Assembléia de Deus”; no sétimo: “Convocados de 11 Deus”; no 

oitavo: “Exércitos de Deus” e escreverão a lista de seus nomes em sua ordem. E quando 

se aproximarem para o combate escreverão em seus estandartes: 12 “Combate de Deus”, 

“Vingança de Deus”, “Processo de Deus”, “Recompensa de Deus”, “Força de Deus”, 

“Prêmio de Deus”, “Poder de Deus”, “Destruição de Deus de todas as nações vãs”, e 

toda a lista de 13 seus nomes a escreverão neles. E quando se retirarem do combate 

escreverão em seus estandartes: “Salvação de Deus”, “Vitória de Deus”, “Ajuda de 
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Deus”, “Apoio de Deus”, 14 “Gozo de Deus”, “Ações de graças de Deus”, “Louvor de 

Deus”, “Paz de Deus”, Vacat. 15 [Medidas dos estan]dartes: estandarte de toda a 

congregação, catorze côvados de comprimento; estandarte das tr[ês tribos, tre]ze 

côvados de comprimento; 16 [estandarde da tribo,] doze côvados; [estandarte da 

mi]ríade, onze [côvados; estandarte do milhar, dez côvados; estandarte da centena,] 

nove côvados; 17 [estandarte da qüindezena, oito] côvados; estandarte da dezena, se[te 

côvados. Vacat.] 

Col. V 

1 E sobre o es[cudo] do Príncipe de toda a congregação escreverão seu nome e o nome 

de Israel e Levi e Aarão e os nomes das doze tribos de Israel, segundo suas gerações, 2 e 

os nomes dos doze comandantes de suas tribos. Vacat. 3 Regra da formação dos 

batalhões de combate. Quando seu exército estiver completo para preencher uma linha 

frontal, a linha estará formada por mil homens, com sete formações 4 frontais por linha, 

cada formação em sua ordem, estando cada homem atrás do outro. E todos estarão 

armados com escudos de bronze, polidos como 5 um espelho. E o escudo estará rodeado 

de uma borda trançada e terá um desenho gravado, uma obra de arte em ouro, prata e 

cobre misturados, 6 e pedras preciosas, ornamentos multicoloridos, obra um ourives. Ao 

longo do escudo: dois côvados e meio; e sua largura, um côvado e meio. E em sua mão, 

uma lança 7 e uma espada. Ao longo da lança, sete côvados, incluindo a empunhadura e 

a ponta de meio côvado. Na empunhadura haverá três anéis cinzelados, com uma borda 

8 trançada em ouro, prata e cobre misturados, como obra de arte, e um desenho gravado. 

Em ambas as partes do anel, o desenho estará rodeado 9 de pedras preciosas, ornamentos 

multicoloridos, obra de um ourives, e uma espiga. E a empunhadura estará gravada 

entre os anéis à maneira de 10 uma coluna artística. A ponta será de ferro branco 

brilhante, obra de ourives, e haverá uma espiga de ouro puro em meio à ponta 

apontando para 11 o extremo. As espadas serão de ferro depurado, purificado no crisol e 

branqueado como um espelho, obra de um ourives; e haverá figuras de espiga 12 de ouro 

puro incrustadas nela, em ambos os lados. E terá dois canais direitos até o extremo, dois 

de cada lado. Ao longo da espada, um côvado 13 e meio. E sua largura, quatro dedos. A 

bainha será de quatro polegadas; haverá quatro palmos até a bainha, e a bainha 

atravessada de uma parte à 14 outra (será de) cinco palmos. O punho da espada será de 

chifre escolhido, obra de artista, com desenho policromado em ouro, prata e pedras 



1QRegra da Guerra 

 

 

6  

preciosas. 15 Vacat. 16 quando se levantarem [...] alinharão sete linhas, uma linha atrás 

da outra 17 [...] trinta côvados nos quais se postarão os home[ns] 18 [...] os rostos [...] 

Col. VI 

1 sete vezes e voltarão às suas posições. Depois deles sairão três batalhões de infantaria 

e tomarão posição entre as linhas, O primeiro batalhão lançará contra 2 a linha do 

inimigo sete dardos de guerra. Na ponta do dardo escreverão: “Brilho da lança pelo 

poder de Deus”. No segundo dardo escreverão: 3 “Flecha de sangue para fazer cair 

mortos pela cólera de Deus”. E sobre o terceiro dardo escreverão: “Chama da espada 

devoradora dos mortos iníquos pelo juízo de Deus”. 4 Todos estes lançarão sete vezes e 

retomarão às suas posições. E depois deles sairão dois batalhões de infantaria e tomarão 

posição entre as duas linhas. O batalhão 5 primeiro estará armado com uma lança e um 

escudo, e o segundo batalhão estará armado com um escudo e uma espada para fazer 

cair mortos pelo juízo de Deus e para humilhar a linha do 6 inimigo pelo poder de Deus, 

para pagar a recompensa de sua maldade a todas as nações de vaidade. Pois a realeza 

pertence ao Deus de Israel e pelos santos de seu povo fará proezas. 7 Vacat. 8 E sete 

formações de cavalaria tomarão posição também elas à direita e à esquerda da linha. 

Suas formações tomarão posição de um lado e do outro, setecentos 9 cavaleiros em um 

flanco e setecentos no segundo flanco. Duzentos cavaleiros sairão com os mil soldados 

de infantaria de uma linha. E assim 10 tomarão posição em todos os flancos do 

acampamento. No total, quatro mil e seiscentos; e mil e quatrocentas cavalgaduras para 

os homens da regra das linhas, 11 cinqüenta para cada linha. Os cavaleiros, incluídas as 

cavalgaduras dos homens da regra serão seis mil, quinhentos por tribo. Todas as 

cavalgaduras que saírem 12 para a batalha com os homens de infantaria serão cavalos 

machos, de pé rápido, de boca dócil, de fôlego resistente, na plenitude de seus dias, 

treinados para o combate 13 e amestrados para ouvir o fragor e para a vista de todos os 

espetáculos. E os que os montem serão homens aguerridos no combate, amestrados na 

equitação. A medida de 14 seus dias será entre os trinta e os quarenta e cinco anos. Os 

cavaleiros da regra estarão entre os quarenta e cinqüenta anos. Eles 15 e suas 

cavalgaduras [estarão revestidos de cou]raças, elmos e armaduras, e terão em suas mãos 

escudos redondos e uma lança de oito cô[vados 16 [...] e um arco e flechas e dardos de 

guerra. E todos estarão preparados 17 [...] para derramar o sangue dos tombados por 

causa de suas impiedades. Estes são os que [...]Vacat.[...] 
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Col. VII  

1 Os homens da regra estarão entre os quarenta e cinqüenta anos. Os que governam os 

acampamentos estarão entre os cinqüenta e sessenta anos. Os intendentes 2 estarão 

também entre os quarenta e cinqüenta anos. E todos os que despojam os tombados, e os 

que espoliam a pilhagem, e os que purificam a terra, e os que guardam as armas, 3 e os 

que preparam as provisões, todos estarão entre vinte e cinco e trinta anos. E nenhum 

menino e nenhuma mulher entrará em seus acampamentos quando saírem 4 de 

Jerusalém para ir à guerra até que eles voltem. E nenhum cocho, nem cego, nem 

paralítico, nem nenhum homem que tenha em sua carne uma tara Indelével, e nenhum 

homem afligido por impureza 5 em sua carne, nenhum deites sairá com eles para a 

guerra. Todos eles serão voluntários para a guerra, perfeitos de espírito e de corpo, e 

dispostos para o dia da vingança. E todo 6 homem que não se tenha purificado de sua 

“fonte” no dia da batalha, não descerá com eles, pois os anjos santos estão juntos com 

seus exércitos. E haverá um espaço 7 entre todos os seus acampamentos e “o lugar da 

mão” de uns dois mil côvados. E nenhuma nudez indecente se verá nos arredores de 

todos os seus acampamentos. 8 Vacat. 9 Quando ordenarem as linhas de combate ao 

inimigo, uma linha defronte à outra, sairão, da porta central para (o espaço) entre as 

linhas, sete 10 sacerdotes dos filhos de Aarão vestidos com roupas de cárbaso branco, 

uma túnica de linho e calões de linho, e se cingirão com um cinturão de cárbaso 

trançado, violeta, 11 púrpura e carmesim, com desenhos policromados, obra de artista, e 

sobre suas cabeças (levarão) turbantes. [Estas são] as vestes de guerra; não as 

introduzirão no santuário. 12 O primeiro sacerdote marchará diante de todos os homens 

da linha ara fortalecer suas mãos para o combate. E os (outros) seis terão na mão 13 as 

trombetas de chamada, as trombetas de recordação, as trombetas do alarme, as 

trombetas de perseguição e as trombetas de reunião. Quando os sacerdotes saírem 14 (o 

espaço) entre as linhas, sairão com eles sete levitas, com sete chifres de carneiro em 

suas mãos. Três intendentes dentre os levitas (irão) à frente dos 15 sacerdotes e dos 

levitas. Os sacerdotes farão soar as duas trombetas de cha[mada ... do com]bate sobre 

cinqüenta escudos, 16 e cinqüenta homens de infantaria sairão de uma porta [...] os 

oficiais dos levitas. E com cada 17 linha sairão de acordo com esta re[gra... os hom]ens 

de infantaria [sairão] das portas 18 [e tomarão po]sições entre as duas li[nhas...] a 

ba[talha...] 
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Col. VIII 

1 As trombetas seguirão soando para dirigir os atiradores de funda até que tenham 

acabado de lançar sete 2 vezes. Depois os sacerdotes farão soar para eles as trombetas de 

regresso e eles voltarão ao flanco da linha 3 primeira para manter-se em suas posições. E 

os sacerdotes farão soar as trombetas de chamada e sairão 4 três batalhões de infantaria 

das portas e tomarão posição entre as linhas; a seu lado, homens da cavalaria, 5 à direita 

e à esquerda. Os sacerdotes farão soar as trombetas com um toque contínuo, o sinal da 

ordem de batalha. 6 E as colunas se estenderão em suas formações, cada qual em sua 

posição. Quando estiverem em três formações, 7 os sacerdotes farão soar para eles um 

segundo toque, baixo e contínuo, o sinal de marcha, até que se aproximem 8 da linha do 

inimigo e lancem mão de suas armas de guerra. Os sacerdotes farão soar as seis 

trombetas 9 de matança com um toque agudo e entrecortado para guiar a batalha. E os 

levitas e toda a turba com chifres de carneiro farão soar 10 um toque único, um alarme de 

guerra ensurdecedor, para derreter o coração do inimigo. E com o toque de alarme 

voarão 11 os dardos de guerra para fazer cair mortos. Cessará o toque dos chifres de 

carneiro, porém nas trombetas, 12 os sacerdotes continuarão fazendo soar um toque 

agudo e entrecortado para guiar as mãos guerreiras até que tenham lançado contra a 

linha 13 do inimigo sete vezes. Depois os sacerdotes farão soar para eles as trombetas de 

retirada, 14 com um toque baixo, uniforme e contínuo. Segundo esta regra farão soar os 

sacerdotes para os três batalhões. Quando 15 lançar o primeiro, os [...], um alarme de 

guerra 16 ensurdecedor para guiar a ba]talha [..; soarão] para eles os sacerdotes 17 as 

trombe[tas...] em suas posições na linha 18 [...] e tomarão posições 19 [... os mor]tos 

Col. IX 

1 começarão a abater com suas mãos os tombados. toda a turba cessará o toque de 

alarme, porém os sacerdotes continuarão fazendo soar as trombetas 2 destruição para 

guiar a batalha até que o inimigo tenha sido derrotado e volte as costas, e os sacerdotes 

seguirão fazendo soar para guiar a batalha. 3 E quando tiverem sido derrotados diante 

deles, os sacerdotes farão soar as trombetas de chamada e todos os homens de infantaria 

sairão em direção a eles a partir do meio 4 de suas linhas fronteiriças. Seis batalhões 

tomarão posição junto com o batalhão que está combatendo, num total de sete linhas, 

vinte e oito mil 5 homens de guerra e seis mil a cavalo. Todos estes perseguirão o 

inimigo para exterminá-lo na batalha de Deus para destruição 6 eterna. Os sacerdotes 
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farão soar para eles as trombetas de perseguição e eles se dividirão para a perseguição 

de destruição de todo o inimigo. E a cavalaria 7 os fará voltar para a área de combate até 

sua aniquilação. Quando caírem os mortos, os sacerdotes seguirão tocando de longe, e 

não entrarão 8 em meio aos tombados para não se contaminar com seu sangue impuro, 

posto que são santos. Não profanarão o óleo de sua unção sacerdotal com o sangue 9 das 

nações vãs. Vacat. 10 Regra para mudar a ordem dos batalhões de combate. Para 

estabelecer a formação contra [...] um semicírculo com torres 11 e um arco de torres, e 

quando avança um pouco saem as cabeças e [saem] as asas [a ambos] os lados da linha 

para derrotar 12 o inimigo. Os escudos das torres serão de três côvados de comprimento, 

e a longitude de suas lanças será de oito côvados. Quando as torres 13saírem da linha 

(terão) cem escudos em cada face das torres, no total cada torre estará rodeada em suas 

três faces frontais 14 por trezentos escudos. A torre terá duas portas, uma à direita e outra 

à esquerda. E em todos os escudos das torres 15 estará escrito: no primeiro: “Miguel”, 

[no segundo: “Gabriel”, no terceiro:] “Sariel”, no quarto: “Rafael”; 16 “Miguel” e 

“Gabriel” à [direita, e “Sariel” e “Rafael” à esquerda...] Vacat. 17 [...] aos quatro [...] 

farão uma emboscada a [...] 

Col. X 

1 em nossos acampamentos para guardar-nos de toda nudez indecente. E também nos 

anunciou que tu, Deus grande e terrível, estarás em nosso meio para saquear todos 2 os 

nossos inimigos diante de nós. E nos ensinou sobre nossas gerações desde antigamente 

dizendo: “Quando vos aproximardes para o combate, que o sacerdote se levante e fale 

ao povo 3 dizendo: ‘Ouve Israel, vós vos aproximais hoje para a batalha contra vossos 

inimigos. Não tomais e que vossos corações não desfaleçam; 4 não tenhais medo e não 

tremais diante deles, pois vosso Deus vai convosco para guerrear por vós contra vossos 

inimigos, para salvar-vos”. 5 Nossos oficiais falarão a todos os que estão preparados 

para a batalha: aos de coração decidido, para reforçá-los com o poder de Deus, 6 e a 

todos (aqueles) cujo coração se derrete, para reenviá-los, e para reforçar juntos a todos 

os heróis valentes. Pois (isto é) o que [disses]te por mão de Moisés dizendo: “Quando 

houver uma guerra 7 em vossas terras contra o inimigo que vos oprime, soareis as 

trombetas e se vos recordará diante de vosso Deus, 8 e sereis salvos de vossos 

inimigos.”  
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Quem como tu, Deus de Israel,  

no céu ou na terra,  

para fazer obras grandiosas como as tuas obras, 
 

9 proezas como tuas façanhas? 

E quem como teu povo Israel,  

que escolheste para ti  

dentre todos os povos da terra,  

 
10 povo de santos da aliança,  

instruídos na lei, sábios no conhecimento, 

[...] 

atentos à voz da Glória,  
 

11 videntes dos anjos santos,  

de ouvido aberto,  

ouvintes de coisas profundas? 

[... Tu criaste] a abóbada do céu, 

o exército dos luzeiros,  

 
12 o apoio dos espíritos,  

o governo dos santos,  

os tesouros da glória,  

[na obscuridade] das nuvens;  

(tu és) criador da terra  

e das leis de suas divisões  

 
13 no deserto e na estepe,  

de todos os seus produtos,  

seus fru[tos e sementes],  

do círculo do mar,  

do depósito dos rios,  

da quebrada do abismo,  

 
14 de feras e de pássaros,  

da imagem do homem,  

das geraçõ[es de ...],  

da divisão de línguas,  

da separação de povos,  

da residência dos clãs,  

 
15 da herança dos países, 

[...] 

dos tempos sagrados,  

do ciclo dos anos  

e dos tempos fixados  

 
16 para sempre  

[...]  
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Soubemos isto por teu conhecimento  

que [...]  
 

17  tua escuta a nosso grito,  

pois [...]  
 

18[...] sua casa[...]  

Col. XI  

1 Pois a batalha é tua!  

Com a força de tua mão  

seus cadáveres foram feitos pedaços 

sem ninguém que os enterre.  

 
2A Golias de Gat, gigante valoroso,  

tu o entregaste em mãos de Davi, teu servo, 

pois confiou em teu nome poderoso  

e não na espada ou na lança.  

Pois a batalha é tua!  

 
3 Aos filisteus humilhou muitas vezes 

por teu nome santo.  

Também pela mão de nossos reis  

nos salvaste muitas vezes  

 
4 graças à tua misericórdia,  

e não por nossas obras, com as quais fizemos mal,  

nem por nossas ações pecadoras.  

Pois a batalha é tua!  

E é de ti que vem a potência,  

 
5 e não de nosso ser.  

Não é a nossa força  

nem o vigor de nossas mãos  

quem opera as proezas,  

salvo por tua grande força  

e por tuas grandes ações poderosas. 
 

6 Assim no-lo ensinaste desde antigamente:  

“Uma estrela sairá de Jacó,  

se levantará um cetro em Israel.  

Quebrará as têmporas de Moab,  

destruirá todos os filhos de Set.  

 
7 Descenderá de Jacó, aniquilará o remanescente da cidade,  

o inimigo será sua propriedade,  

e Israel fará proezas”.  

Pela mão de teus ungidos,  
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8 videntes de decretos,  

nos ensinaste os tempos das guerras de tuas mãos, 

para {combater} /cobrir-te de glória/ com nossos inimigos, 

para fazer cair as hordas de Belial, 
 

9 as sete nações de vaidade,  

pela mão dos pobres, teus salvos,  

com a força e a paz de teu poder maravilhoso. 

Ao coração fundido o abres à esperança. 

Tratá-los-á como ao Faraó,  

 
10 como aos oficiais de seus carros no mar Vermelho. 

Como tocha de fogo na palha  

queimarás os espíritos tombados,  

devorando à impiedade,  

sem retroceder,  

 
11 até que a iniqüidade seja consumida. 

Desde antigamente anunciaste o momento 

do poder de tua mão contra os Kittim: 

“Assur cairá pela espada de ninguém,  

 
12 a espada de um não-homem o devorará.” Vacat 
 

13 Pois entregarás nas mãos dos pobres  

os inimigos de todos os países,  

e pela mão dos prostrados ao pó  

farás cair os poderosos dos povos,  

darás o merecido aos ímpios,  

 
14 na cabeça de [...] 

farás justiça à tua sentença verdadeira  

em todo filho de homem,  

procurando-te fama eterna entre o povo.  

 
15 [...] as guerras,  

para mostrar-te grande e santo  

aos olhos do resto dos povos,  

para que saibam [...]  

 
16 [...] executarás sentença contra Gog  

e contra toda a sua assembléia [...]  

 
17 [...] pois guerrearás contra eles a partir do céu [...]  

 

Col. XII 
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1 Pois há uma multidão de santos no céu 

e um exército de anjos em tua morada santa  

para louvar teu nome.  

E aos eleitos do povo santo  

 

2 os estabeleceste para ti em [...]  

O [li]vro dos nomes de todos os seus exércitos 

está contigo em tua morada santa,  

[...] na morada de tua glória.  

 
3 E as mercês de tuas bênçãos  

[...] a aliança de tua paz  

a gravaste para eles  

com o cinzel da vida,  

para reinar [...] em todos os tempos eternos,  

 
4 para organizar os exér[citos] de teus eleitos 

em seus milhares e em suas miríades,  

junto com teus santos e com teus anjos, 
 

5 para que guie a mão no combate 

[e destrua] os rebeldes da terra 

em teus grandes juízos.  

E o povo dos eleitos dos céus 

triun[fará]. Vacat.  
 

6 Vacat.  
 

7 Tu és um Deus terrível na glória de tua realeza, 

e a congregação de teus santos está em nosso meio 

para ajuda eterna.  

[Trata]remos com desprezo os reis,  
 

8 com burla e escárnio os potentes,  

pois o Senhor é santo  

e está o Rei da glória conosco  

junto com seus santos.  

Os heróis do exército de seus anjos  

estão com nossos alistados;  

 
9 o herói da guerra está em nossa congregação;  

e exército de seus espíritos, com nossa infantaria e nossa cavalaria.  

São como nuvens e orvalho para cobrir a terra, 
 

10 como chuva torrencial que rega juízo em tudo o que cresce.  

Levanta-te, herói,  

toma teus cativos, oh glorioso,  
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11 recolhe tua pilhagem, operador de proezas!  

Lança tua mão ao pescoço de teus inimigos  

e teu pé sobre montões de mortos!  

Golpeia as nações, teus adversários,  
 

12 e que tua espada devore carne culpável! 

Enche tua terra de glória  

e tua herança de bênção:  

multidão de gado em teus campos, 

ouro, /prata,/ e pedras preciosas em teus palácios!  

 
13 Negra-te, Sião, intensamente!  

Brilha de júbilo, Jerusalém!  

Regozijai-vos, todas as cidades de Judá!  

 
14 Abri as portas sempre  

para que entrem para ti as riquezas das nações! 

Servir-te-ão seus reis,  

prostrar-se-ão diante de ti todos os teus opressores,  

 
15 [e lamberão] o pó [de teus pés]. 

[Filhas] de meu povo, gritai com voz de júbilo! 

Adornai-vos com adornos de glória! 

Dominai sobre o go[verno de ...]  
 

16 Israel, para reinar para sempre. 

Vacat.  

 
17 [...] os heróis da guerra, Jerusalém [...]  

 
18 [...] sobre os céus, o Senhor [...]  

Col. XIII 

1 seus irmãos os sacerdotes e os levitas e todos os anciãos da regra com ele. E bendirão 

de suas posições ao Deus de Israel e a todas as obras de sua verdade, e execrarão 2 ali a 

Belial e a todos os espíritos de seu lote. Tomarão a palavra e dirão:  

“Bendito seja o Deus de Israel  

em todo o seu desígnio santo  

e nas obras de sua verdade,  

 
3 e benditos todos os que lhe servem em justiça, 

os que o conhecem na fé. Vacat.  

 
4 Maldito seja Belial em seu desígnio hostil,  

seja execrado por seu domínio ímpio.  

Malditos sejam todos os espíritos de seu lote 
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em seu desígnio Vacat. ímpio,  

 
5 sejam execrados por suas obras de impureza imunda. 

Pois eles são o lote das trevas,  

e o lote de Deus é para a luz eterna.  
 

6 Vacat.  
 

7 Tu és o Deus de nossos pais,  

bendizemos teu nome para sempre. 

Nós somos o povo de tua [heran]ça. 

Estabeleceste uma aliança com nossos pais 

e a confirmaste com seus descendentes  
 

8 pelos tempos eternos.  

Em todos os decretos de tua glória  

houve uma recordação [de tua graça] em nosso meio 

para ajuda do resto,  

os sobreviventes de tua aliança,  

 
9 e para contar as obras de tua verdade,  

e o juízo de teu poder maravilhoso.  

Tu, [Deus, nos crias]te para ti, povo eterno,  

e nos fizeste cair no lote da luz  

 
10 segundo tua verdade.  

Desde antigamente, encarregaste o Príncipe da luz 

que nos ajudasse,  

e em [...]  

e todos os espíritos de verdade estão sob seu domínio.  

 
11 Tu criaste Belial para a fossa,  

anjo de hostilidade;  

seu [domí]nio são as trevas,  

seu conselho é para o mal e a iniqüidade.  

 
12 Todos os espíritos de seu lote,  

anjos de destruição,  

andam nas leis de trevas;  

para elas vai seu único desejo.  

Porém nós, no lote de tua verdade,  

regozijemo-nos em tua mão poderosa,  

 
13 exultemos em tua salvação,  

alegremo-nos em tua ajuda e em tua paz.  

Quem como tu na força, Deus de Israel?  
 

14 Tua mão poderosa está com os pobres!  

E que anjo ou príncipe é como tu na ajuda? 

Desde antigamente fixaste para tio dia da grande batalha  
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15 [...] para ajudar a verdade,  

e exterminar a impiedade,  

para abater as trevas  

e engrandecer a luz.  

 
16 [...] a uma morada eterna  

para exterminar a todos os filhos das trevas 

e alegria para [...]  
 

17 Vacat. 
 

18 [...] Tu nos destinaste [...] 

Col. XIV  

1 como o fogo de sua ira contra os ídolos do Egito. Vacat. 2 E quando se tiverem 

distanciado dos mortos para entrar no acampamento, todos eles cantarão o hino do 

regresso. Pela manhã lavarão suas vestes e se lavarão 3 do sangue dos cadáveres 

culpáveis. Voltarão ao lugar de suas posições, donde organizaram suas linhas antes que 

caíssem os mortos do inimigo. E ali bendirão 4 todos ao Deus de Israel e exaltarão seu 

nome em um gozoso uníssono. Tomarão a palavra e dirão:  

“Bendito seja o Deus de Israel,  

o que guarda graça a sua aliança  

 
5 e os testemunhos de salvação  

para o povo que redimiu.  

Ele chamou os que cambaleiam  

para [façanhas] maravilhosas.  

Reuniu uma assembléia de nações para destruição sem resto. 

Levantou no juízo  

 
6 o coração fundido;  

abriu a boca do mundo  

rara que cante as proezas de Deus.  

As mãos do débil  

ensinou a guerra.  

Aos joelhos que tremem  

dá força para estar em pé.  

 
7 E cinge os rins  

dos lombos quebrados.  

Nos pobres de espírito  

[...] ao coração duro.  

Pelos perfeitos do caminho  

serão destruídas todas as nações ímpias.  
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8 Nenhum dos heróis  

ficará de pé.  

Salvo nós, o res[to de teu povo].  

Bendito seja teu nome, Deus das mercês, 

guardião da aliança de nossos pais.  

 
9 Em todas as nossas gerações  

fizeste cair tuas graças para o res[to de teu povo] 

durante o império de Belial.  

Em todos os mistérios de sua hostilidade, 

não nos apartaste de tua aliança.  

 
10 Apartaste de nós  

seus espíritos de destruição.  

Preservaste a alma de teus remidos  

[quando maquinavam os ho]mens de seu império. 

Tu levantaste com teu vigor os tombados,  

 
11 porém aos erguidos, os cortas para humilhá-los [...] 

Para seus heróis não há salvador,  

não há refúgio para seus velozes.  

A seus mais honrados  

 
12 lhes devolves desprezo.  

Toda a sua existência Vacat. vaidosa  

[a transformaste em] nada.  

Nós, teu povo santo,  

louvaremos teu nome  

pelas obras de tua verdade  

 
13 e por tuas obras poderosas  

exaltaremos Vacat. [tua mag]nificência,  

em [todos] os momentos  

e nos tempos assinalados  

por teus decretos eternos,  

na chegada do dia e na noite,  

 
14 ao cair da tarde e à aurora.  

Pois grande é o de[sígnio de tua gló]ria,  

e teus mistérios maravilhosos na altura;  

para levantar do pó para ti,  

 
15 e rebaixar os deuses. Vacat.  

 
16 Levanta-te levanta-te, oh Deus dos deuses, 

e exalta-te com força, [Rei dos Reis!]  

 
17 [...] os filhos das trevas,  

e tua grande luz [...]  
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18 como fogo arderá [...] 

Col. XV 

1 Pois haverá um tempo de tribulação para Israel [e um decreto] de guerra /contra/ todos 

os povos. Para o lote de Deus haverá redenção eterna, 2 e destruição para todos os povos 

ímpios. Todos os que [estão preparados] para a guerra irão e acamparão defronte ao rei 

dos Kittim e defronte a todo o exército 3 de Belial, reunido com ele para o dia [do 

extermínio] pela espada Deus. Vacat. 4 O Sumo Sacerdote tomará posição, e seus 

irmãos os sacerdotes e os levitas e todos os homens da regra estarão com ele. E dirá aos 

seus ouvidos 5 a oração para o tempo da guerra, [como está escrito no “Liv)ro da Regra 

desse tempo”, com todas as palavras da ação de graças. E ordenará ali 6 todas as linhas, 

como está es[crito no “Livro da Guerra”]. E avançará o sacerdote designado para o 

tempo da vingança segundo a decisão 7 de todos os seus irmãos e fortalecerá [o coração 

dos combatentes]. Tomará a palavra e dirá:  

“Sede fortes e valentes, 

mostrai-vos valorosos.  

 
8 Não temais, nem [tremais,  

nem vosso coração se vos estremeça], 

não vos alarmeis, nem vacileis diante deles, 
 

9 não vos volteis para trás, nem [...] 

Porque eles são uma congregação ímpia,  

e todas as suas obras estão nas trevas,  

 
10 e para elas vão seus desejos, 

[...] de seu refúgio,  

seu poder é como fumaça que se esfuma,  

e toda a assembléia de sua multidão 
 

11 [...] não será encontrada.  

Toda a substância de seu ser  

se desvanece rapidamente.  

 
12 [...] 

Esforçai-vos para a batalha de Deus, 

pois hoje é o {dia} /tempo/ da guerra. 
 

13 [...] 

contra toda carne.  

O Deus de Israel está levantando sua mão 

com seu poder maravilhoso.  
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14 [...] contra todos os espíritos ímpios 

[...] heróis dos deuses cingindo-se para o combate, 

e as formações dos santos  

 
15 [se reúnem] para o dia de [...] 
 

16 Deus de Israel [...]  

Col. XVI  

1 até que se complete toda [...]  

O Deus de Israel chamou a espada  

contra todas as nações,  

e com os santos de seu povo  

fará proezas”. 

 

2 Vacat. 3 Agirão de acordo com toda esta regra neste [dia], quando estiverem situados 

defronte ao acampamento dos Kittim. Depois o sacerdote fará soar para eles as 

trombetas 4 da recordação, e as portas da batalha se abrirão. Os homens da infantaria 

sairão e tomarão posições em colunas entre as linhas. Os sacerdotes farão soar para eles 

5 a chamada de formação, e as colunas [se estenderão] ao som das trombetas até que 

cada homem se ache estacionado em sua posição. Os sacerdotes farão soar para eles 6 

uma segunda chamada [...para o assa]lto. Quando estiverem ao lado da linha dos Kittim, 

à distância de um tiro, cada homem levará sua mão às suas armas 7 de guerra. Os seis 

[sacerdotes soarão] as trombetas da matança com um som agudo e entrecortado para 

dirigir a batalha. E os levitas e toda a turba 8 com chifres de carneiro farão soar [a 

chamada de guerra] com um som estremecedor. E quando sair o som, lançarão a mão 

para derrubar os feridos dos Kittim. E toda 9 a turba interromperá o som [de chamada, e 

os sacerdotes] continuarão fazendo soar as trombetas da matança, conduzindo a batalha 

contra os Kittim. 10 Vacat. 11 “Quando [Belial] se cingir para ajudar os filhos das trevas 

e começarem a cair os mortos da infantaria segundo os mistérios de Deus, e todos os 

designados para a batalha forem provados por eles, 12 farão soar os sacerdotes as 

trombetas de chamada para fazer sair outra linha de reserva para o combate e tomarão 

posição entre as linhas. 13 E para os envolvidos no combate farão soar a retirada. O 

Sumo Sacerdote se aproximará e tomará posição diante da linha, e fortalecerá 14 seus 

corações [com o poder de De]us e suas mãos em seu combate. Vacat. 15 E tomando a 

palavra dirá:  
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“[...] o coração de seu povo, 

provou-os no crisol, 

[...] vossos mortos,  

pois de antigamente ouvistes 
 

16 nos mistérios de Deus [...]  

 
17 [...]  

Col. XVII  

1 Pôr-lhes-á paz nas queimaduras  

[...] 

aos provados no crisol;  

afiará as armas de guerra,  

e não se embotarão até [que sejam destruídas 

todas as nações] ímpias.  
 

2 E vós, recordai o juízo  

[de Nadab e Abi]ú, filhos de Aarão, 

com cujo juízo mostrou Deus sua santidade 

aos olhos [de todo o povo;  

 
3 enquanto que a Eleazar] e a Itamar 

os confirmou em sua aliança eterna. 

Vacat.  

 
4 E vós, esforçai-vos e não temais. 

Eles tendem para o caos e o vazio, 

e seu apoio é o nada [...]  

 
5 [Ao Deus de] Israel o que é e será 

[...] em tudo o que sucede sempre. 

Este é o dia fixado para humilhar 

e para rebaixar o príncipe do domínio do mal.  

 
6 Enviou ajuda eterna  

ao lote redimido  

com o poder do anjo majestoso, 

pelo serviço Vacat. de Miguel 

em luz eterna.  
 

7 Fará brilhar de gozo a aliança de Israel, 

paz e bênção ao lote de Deus. 

Exaltará sobre os deuses o serviço de Miguel  
 

8 e o domínio de Israel sobre toda carne.  

A justiça se alegrará nas alturas  

e todos os filhos de tua verdade  
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se regozijarão no conhecimento eterno.  

E vós, filhos de sua aliança,  
 

9 reforçai-vos no crisol de Deus  

até que agite sua mão  

e encha seus crisóis,  

seus mistérios sobre vossa existência”.  

Vacat. 

10 Depois destas palavras farão soar para eles /os sacerdotes,! para ordenar os batalhões 

da linha: as colunas se estenderão ao som das trombetas 11 até que cada homem esteja 

em sua posição. Os sacerdotes farão soar nas trombetas uma segunda chamada, o sinal 

do ataque. Quando chegarem 12 os homens [de infantaria ao lado da] linha dos Kittim, à 

distância de um tiro, cada homem levará sua mão às suas annas de guerra e os 

sacerdotes farão soar as trombetas 13 da matança. [Os levitas e toda] a turba com chifres 

dc carneiro farão soar a chamada de guerra. Os homens da infantaria lançarão suas mãos 

contra o exército 14 dos Kittim. [Quando cessar o som da chamada] começarão a 

derrubar os seus feridos. Toda a turba cessará o soom da chamada, porém os sacerdotes 

15 continuarão fazendo soar [as trombetas da matança] e a batalha contra os Kittim 

prosseguirá [...] os golpeados diante deles. 16 No terceiro lote [...] 17 [...] Deus [...] 

Col. XVIII  

1 [...] quando se levantar a grande mão de Deus contra Belial e contra todo o ex&cito de 

seu domínio para um golpe eterno. 2 [...] e a chamada dos santos quando perseguir 

Assur; cairão os filhos de Jafé sem levantar-se; os Kittim serão derrotados sem um 3 

[resto...] quando se levantar a mão do. Deus de Israel contra toda a horda de Belial. 

Nesse momento, farão soar os sacerdotes 4 as trombetas da recordação e todas as linhas 

de combate se unirão contra eles e se dividirão contra todos os acampamentos dos 

Kittim 5 para exterminá-los. E quando o sol caminhar para o ocaso nesse dia, o. Sumo 

Sacerdote tomará posição, assim como os sacerdotes e os levitas que estão 6 ele e os 

che[fes dos homens] da regra. E ali bendirão ao Deus de Israel. Tomarão a palavra e 

dirão: 

“Bendito seja teu nome, Deus dos deuses,  

 
7 pois engrandeceste [o teu povo  

para fazer] maravilhas.  

Desde antigamente guardaste para nós tua aliança.  
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Abriste para nós muitas vezes  

as portas da salvação.  

 
8 Por causa de tua aliança  

[suprimiste] nossa miséria  

em tua bondade para conosco.  

Tu, Deus justo, agiste  

pela Glória de teu Nome.  

Vacat.  

 
9 Vacat.  

 
10  [...]  

Fizeste conosco milagre após milagre.  

Desde antigamente não houve nada igual.  

/Pois/ tu conheces nosso tempo fixado  

e hoje brilha para nós.  

 
11Tu mostras para conosco mão misericordiosa  

em redenção eterna,  

suprimindo para sempre o domínio inimigo  

com mão poderosa.  

 
12 contra nossos inimigos  

para extermínio total.  

E agora se nos aproxima o dia  

de perseguir sua multidão,  

 
13 pois tu [...]  

rendeste o coração dos heróis  

e nenhum pode manter-se.  

A ti o poder,  

em tua mão a batalha,  

e não há [...]  

 
14 o tempo prefixado segundo tua vontade [...]  

Col. XIX  

1 [...] para os heróis. 

Pois o Senhor é santo 

e está conosco o Rei da glória. 

O exército [de seus espíritos 

está com nossa infantaria e cavalaria 

como nuvens e orvalho]  

 
2 para cobrir a terra,  

oomo chuva torrencial que rega juízo 

em tu[do o que cresce.  

Levanta-te, herói,  
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3 toma teus cativos, oh glorioso,  

re]colhe tua pilhagem, operador de proezas!  

Lança tua mão ao pescoço de teus inimigos  

e teu pé [sobre montões de mortos!  

 
4 Golpeia as nações, teus adversários,]  

e que tua espada devore carne!  

Enche tua terra de glória  

e lua herança de bênção:  

[multidão de gado em teus campos,  

 
5 ouro, prata, e pedras preciosas em] teus palácios! 

Alegra-te, Sião, intensamente! 

Regozijai-vos, todas as cidades de Ju[dá!  

Abri as portas sempre  

 
6 para que entrem para ti] as riquezas das nações!  

Servir-te-ão seus reis,  

se prostrarão diante de ti [todos os teus opressores,  

e lamberão o pó de teus pés].  

 
7 [Filhas] de meu povo, gritai com voz de júbilo! 

Adornai-vos com adornos de glória!  

Dominai sobre o go[verno de ...]  

 
8 [...] Israel, para reinar para sempre. Vacat. 

 

9 [...] nessa noite para descansar até a manhã. E pela manhã sairão para o lugar da linha 

10 [...] os heróis dos Kittim e a multidão de Assur e o exército de todos os povos [...] 11 

tombados ali pela espada de Deus. E o Sumo Sacerdote se aproximará [...] 12 [...] de 

guerra e todos os chefes das linhas os seus alistados [...] 13 [...] os mortos dos Kittim. E 

louvarão ali ao Deus de [Israel...] 


