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CARTA HALÁQUICA (4QMMT) 

A. TEXTO CONJUNTO 

1 [...] um sábado nele; depois do sá[bado, do primeiro e do segundo dia, um terceiro dia] 

2 é acrescentado. E o ano está completo, trezentos e ses[senta e quatro] 3 dias. 4 Estas 

são algumas das nossas normas [sobre a lei de D]eus, que são par[te dos 5 preceitos que 

nós [consideramos e to]dos eles concernem a [...] 6 e a pureza de [...] ... [Sobre a 

oferenda do] trigo dos gen[tios que eles ...] 7 e o tocam [...] e o profa[nam: não o 

comereis.] 8 Do trigo dos gentios [nada] será introduzido no templo. [... E sobre o 

sacrifício] 9 que eles cozem em vasilhas [de bronze ...] 10 a carne de seus sacrifícios e 

[...] no pátio a [...] 11 no término de seus sacrifícios. E sobre o sacrifício dos gentios: 

[nós dizemos que eles sacrificam] 12 [...] que ele está tirando para ele. [E sobre os 

sacrifícios] 13 pacíficos que eles deixam de um dia para outro, nó[s pensamos] 14 que a 

oferenda ce[real deve-se comer] com as gorduras e a carne no dia de seu sa[crifício, e 

que os] 15 sacerdotes devem vigiar neste assunto de maneira que os [filhos de Aarão] 

não 16 induzam o povo em culpa. E também no que concerne à pureza da terneira 

vermelha da oferenda pelo pecado: 17 que quem a degole e quem a queime e quem 

recolha a cinza e quem rocie a [água da] 18 purificação, todos estes ao pôr-do-sol 

deverão ser puros, 19 de maneira que quem é puro rocie o impuro. Pois os filhos de 20 

[Aarão] deverão [ser...] 21 [E sobre as] peles do ga[do e do rebanho, nós pensamos 

que...] 22 as vasilhas de [pele...] 23 [para introduzi-]las no tem[plo...] 24 [...] E também 

sobre as pel[es e os ossos dos animais impuros: não farão] 25 [de seus ossos] e de suas 

peles asas de va[silhas. E também sobre os esqueletos] 26 [dos animais] puros: o que 

[transporta] seu esqueleto, [não se aproximará da pureza santa] 27 E também sobre [...] 

que eles [...] 28 [... pois] 29 os sacerdotes deverão ob[servar em todas estas] coisas [para 

que não] 30 induzam o povo ao pecado. E sobre o que está escrito: [“Quando um homem 

degola no acampamento” – eles] 31 [degolam] fora do acampamento – “um touro, ou 

uma ove]lha, ou uma cabra”: o lu[gar da degola é ao norte do acampamento.] 32 E nós 

pensamos que o templo [é o lugar da tenda da reunião, e Je]rusalém 33 é o 

acampamento; e fora do acampamento, é [fora de Jerusalém;] é o acampamento de 34 

suas cidades. Fora do acam[pamento...] [...] Tomareis as cinzas 35 do altar e queima[reis 

ali o sacrifício pelo pecado, pois Jerusalém] é o lugar que 36 [escolheu dentre todas as 

tribos de Israel...] 37 [...] 
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38 [... eles] não sacrificam no templo [...] 39 [E sobre os animais prenhes, nós pensamos 

que não se deve sacrificar] a mãe e o filho no mesmo dia 40 [...E sobre quem come, nó]s 

pensamos que se pode comer o filho 41 [que estava no ventre de sua mãe depois dela ter 

sido degolada; e vós sabeis que] isto é assim e que este assunto está escrito; a prenhe 42 

[... E sobre o Amonita e o Moabita e o bastardo e o que tem os testículos esmagados e o 

que tem amputa]do o pênis, se eles entram 43 [na assembléia... e] tomam um osso 44 [...] 

45 [...] nós pensamos 46 [...] sobre eles 47 [... que não se] juntem e façam 48 [...] e elo os 

Intro[duzam] 49 [no templo... E vós sabeis que alguns] do povo 50 juntan]do-se uns aos 

outros. 51 [Porque os filhos de Israel devem guardar-se de toda] impureza do varão 52 [e 

ser reverentes com o templo. E também] sobre os cegos 53 [que não vêem: devem 

guardar-se de toda impureza,] e a impureza da 54 oferenda pelos pecados eles não a 

vêem. 55 E também sobre os surdos que não ouvem a lei ou os preceitos sobre pureza e 

não 56 ouvem as leis de Israel, pois quem não vê nem ouve, não 57 sabe praticar. E estes 

se aproximam da pureza do templo. 58 E também sobre as correntes líquidas: nós 

dizemos que não há nelas 59 pureza. Inclusive as correntes líquidas não podem separar o 

impuro 60 do puro, porque a umidade das correntes líquidas e seus recipientes é 61 uma 

mesma umidade. E não se deve introduzir no acampamento santo cachorros que 62 

possam comer alguns dos ossos do tem[plo...] a carne sobre eles. Porque 63 Jerusalém é 

o acampamento santo, o lugar 64 que escolheu dentre todas as tribos de Is[rael, já que 

Je]rusalém é a cabeça 65 dos acampamentos de Israel. E também [sobre] a plantação das 

árvores frutíferas: uma planta 66 na terra de Israel é como as primícias, ela é para os 

sacerdotes. E o dízimo do gado 67 e do rebanho, é para os sacerdotes. E também sobre os 

leprosos: nós 68 dize[mos que não] entrarão na pureza santa, mas que sozinhos 69 

[permanecerão fora do acampamento. E] também está escrito que desde o momento em 

que ele se barbeia e se lava permanece fora de 70 [sua tenda sete] dias. E sucede que 

quando são impuros 71 [os leprosos se aproximam d]a pureza santa, da casa. E vós 

sabeis 72 [...] e parte dele, trará 73 [uma oferenda pelo pecado. E sobre o ue age com 

insolência está es]crito que é um denegridor e um blasfemo. 74 [E também: quando eles 

tiverem impurezas de lepra] não comerão das coisas santas 75 até que se ponha o sol no 

oitavo dia. E sobre [a impureza de um 76 cadáver: nós dizemos que todo osso, [ou 

descarnado] 77 ou completo, está sujeito à lei do morto e do assassinado. 

78 E sobre as fornicações que se praticam em meio ao povo: eles são [membros da 

congregação de perfeita] 79 santidade, como está escrito: “Santo é Israel”. E sobre seu 
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[animal puro, 80 está escrito que não emparelhará duas espécies; e sobre a veste, [está 

escrito que não] 81 misturará materiais; e que não semeará seu campo [ou sua vinha com 

duas espécies] 82 porque são santos. E os filhos de Aarão são os [mais santos dos 

santos,] 83 porém vós sabeis que uma parte dos sacerdotes e do po[vo se misturam] 84 e 

eles se cruzam e profanam a semente [santa e também] 85 sua [semente] com 

fornicações, porque os filhos de Aarão] 86 [...] 87 [...]...[...] que virão 88 e quem [...] ... 

[...] 89 E sobre as mulheres: [...] e traição [...] 90 pois nestas coisas [...pe]la violência e a 

fornicação foram destruídos [alguns] 91 lugares. E [também] está escri[to no livro de 

Moisés que não] se introduzirá uma abominação [em casa, pois] 92 a abominação é 

detestável. [E vós sabeis que] nos separamos da maioria do po[vo e nos abstemos] 93 de 

misturar-nos nestes assuntos, e de nos unirmos a eles nestas coisas. E vós sa[beis que 

não] 94 se encontra em nossas obras engano ou traição ou maldade, pois sobre [estas 

coisas nó]s damos [... e também] 95 vos es[crevemos] que deveis compreeender o livro 

de Moisés [e as palavras dos pro]fetas e de Davi [e as crônicas] 96 [de cad]a geração. E 

no livro que está escrito [...] ... que não 97 [...] E também está escrito que [vos 

extraviareis] do caminho e vos sucederá o mal. E está escrito 98 [...] e estabelecemos [..]  

99 [...] E está escrito que 100 virão sobre vós [todas as coisas) estas no final dos dias, a 

bênção 101 e a maldição [... e vos recorda]reis em vosso coração e vos voltareis a mim 

com todo o vosso coração 102 [e com tolda a vossa alma [... no fin]al [do tempo] e sereis 

[...] 103 [E está escrito no livro de] Moisés e n[as palavras dos profe]tas que virão [sobre 

vós bênçãos e maldições] que [...] 104 [as bên]çãos que vi[eram sobre] ele nos dias de 

Salomão o filho de Davi e também as maldições 105 que vieram sobre ele desde os [dias 

de Je]roboão filho de Nabat e até o cativeiro de Jerusalém e de Sedecias rei de Judá 106 

[que] os introduzirá em [...]. E nós reconhecemos que chegaram parte das bênçãos e 

maldições 107 que estão escritas no li[vro de Mo]isés. E este é o final dos dias, quando 

voltarem a Israel 108 para [sempre...] e não retornarem [...] e os ímpios agirão 

impiamente e [...] 109 E [...] recorda aos reis de Israel e considera suas obras, como 

aquele que dentre eles 110 respeitou [a Torá] foi livrado de suas angústias; aos que 

buscaram a Torá 111 [lhes foram perdoados] os seus pecados. Recorda Davi, um dos 

“piedosos”, e também 112 ele foi livrado de suas muitas angústias e foi perdoado. E 

também nós te escrevemos 113 alguns dos preceitos da Torá que pensamos bons para ti e 

para o teu povo, pois [vimos] 114 em ti inteligência e conhecimento da Torá. Considera 

todas estas coisas e busca diante dele que ele confirme 115 o teu conselho e afaste de ti a 
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maquinação malvada e o conselho de Belial, 116 de maneira que possas alegrar-te no 

final do tempo no descobrimento de que algumas de nossas palavras são verdadeiras. 117 

E te será contado em justiça quando fizeres o que é reto e bom diante dele, para o teu 

bem 118 e o de Israel.  

B. TRADUÇÃO DAS DIVERSAS CÓPIAS  

4QCarta Haláquicaa (4Q394 [4QMMTa])  

Frag. 1 col. I (= 4QMMT 119)* 

1 [...] um sábado nele; depois do sába[do, do primeiro e do segundo dia, um terceiro dia] 

2 é acrescentado. E o ano está completo, trezentos e ses[senta e quatro] 3 dias. Vacat. 4 

Estas são algumas de nossas normas [sobre a lei de D]eus, que são par[te d]os 5 

preceitos que nós [consideramos e toldos eles concernem a [...] 6 e a pureza. Vacat. [...] 

... [E sobre a oferenda do] trigo dos gen[tios: que eles ...] 7 ao tocam [...] e o profa[nam 

não o comereis.] 8 Do trigo dos gentios [não] será introduzido no templo [... E sobre o 

sacrifício] 9 que eles cozem em vasilhas [de bronze...] 10 a carne de seus sacrifícios e [...] 

no pátio a [...] 11 no término de seus sacrifícios. E sobre o sacrifício dos gentios: [nós 

dizemos que eles sacrificam] 12 [...] que ele está tirando para ele. [E sobre os sacrifícios] 

13 pacíficos que eles deixam de um dia para o outro, nó[s pensamos] 14 que a oferenda 

ce[real deve ser comida] com as gorduras e a carne no dia de seu sa[crifício, e que os] 15 

sacerdotes devem vigiar neste assunto de maneira que os [filhos de Aarão] não 16 

induzam o povo ao pecado. Vacat. E também no que concerne à pureza da terneira 

vermelha da oferenda pelo pecado: 17 que quem a degole f quem a queime e quem 

recolha a cinza e quem rocie a [água de] 18 purificação, Vacat. Todos estes ao pôr-do-

sol deverão ser puros 19 de maneira que quem é puro rocie o impuro. Pois os filhos 

Frag. 1 col. II (4QMMT 29-35) 

13 dos sa[cerdotes] deverão vigiar [em todas estas] coisas [para que não] 14 induzam o 

povo ao pecado. [E sobre o] que está escrito: [“Quando um homem degola no 

acampamento” – eles] 15 [degolam] fora do acampamento — “um touro, ou uma 

                                                 
* É possível que os restos do calendário cujo final se conservou nas linhas 1-3 deste fragmento sejam os 

que traduzimos como 4Q327 (4QMishmarote). A grafia parece idêntica, e as fórmulas empregadas em 

4Q327 coincidem com o começo de 1I,1. 
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[ove]lha, ou uma cabra”: o lu[gar da degola é ao norte do acampamento]. 16 E nós 

pensamos que o templo [é o lugar da tenda da reunião, e Je]rusalém 17 é o 

acampamento; e fora do acampamento, é [fora de Jerusalém]; é o acampamento de 18 

suas cidades. Fora do acam[pamento ...] ... [...] Tomareis da cinza do 19 [al]tar e 

queima[reis ali o sacrifício pelo pecado, pois Jerusalém] é o lugar que 

Frag. 2 (= 4QMMT 40-53) 

 6 E sobre quem come, nós pensamos que se pode comer] o filho 7 [que estava no ventre 

de sua mãe depois de ter sido degolada; e vós sabeis que isto é assim e cue] este assunto 

está escrito; 8 [a prenhe ... E sobre o Amonita e o] Moabita 9 [e o bastardo e o que tem 

os testículos esmagados e o que tem amputa]do o pênis, se eles entram] na assembléia 10 

[... e] tomam 11 [um osso ...pen]samos nós 12 [que...] sobre eles 13 [... que não se juntem 

e] façam 14 [... e que não os intro]duzam 15 [no templo... E vós sabeis que alguns] do 

povo 16 [...juntan]do-se uns aos outros. 17 [Porque os filhos de Israel devem guardar-se 

de toda a im]pureza do varão 18 [e ser reverentes com o templo. E também sobre] os 

cegos 19 [que não vêem: devem guardar-se de toda impureza,] e a impureza de 

Frag. 3 (= 4QMMT 54-69)  

1 [a ofe]renda pelos pecados eles não a vêem. Vacat. 2 [E tam]bém sobre os surdos que 

não ouvem a lei ou os preceitos sobre a pureza e não 3 [ou]vem as leis de Israel, pois 

quem não vê nem ouve, não 4 [sa]be praticar. E estes se aproximam da pureza do 

templo. Vacat. 5 [E tam]bém sobre as correntes líquidas: nós dizemos que não há nelas 6 

[pu]reza. E tampouco as correntes líquidas podem separar entre o impuro 7 [e] o puro, 

porque a umidade das correntes líquidas e seus recipientes é 8 uma mesma umidade. E 

não devem ser introduzidos no acampamento [san]to cachorros que 9 possam comer 

alguns dos ossos do tem[plo coma a carne sobre eles. Porque 10 Jerusalém é o 

acampamento santo, o lugar 11 que escolheu dentre todas as tri[bos de Israel, já que 

Je]rusalém é a cabeça 12 d[os acampamentos de Israel. E também sobre a plantação dias 

árvores fru[tíferas: uma planta] 13 [na terra de Israel é como as primícias, ela é para os 

sacer]dotes. E o dízi[mo do gado] 14 do rebanho, é para os sacerdotes. E também sobre 

os] leprosos: [nós 15 [dizemos que não entrarão na pureza san]ta, ma[s que sozinhos] 16 

[permanecerão fora do acampamento. E] também está escrito que desde o momento em 

que ele se barbeia e se lava permanece fora de  
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4QCarta Haláquicab (4Q395 [4QMMTb])  

Frag. 1 (= 4QMMT 10-20)  

1 à [carne de seus sacrifícios e ... no pátio ...] 2 a [...no término de seus sacrifícios. E 

sobre o sacrifício dos gentios: [nós dizemos que eles 3 sacri[ficam ... que ele está tirando 

para ele. E sobre] 4 os sacrifí[cios pacíficos que eles deixam de um dia para outro, nós 

pensamos] 5 que a oferenda ce[real deve ser comida com as gorduras e a carne no dia de 

seu sa[crifício, e que os sacerdotes devem] 6 vigiar neste assunto [de maneira que os 

filhos de Aarão não induzam o povo ao pecado.] 7 E também no que concerne à pureza 

/da terneira/ ver[melha da oferenda pelo pecado: que quem a degole e quem a queime e 

quem recolha] 8 a cinza e quem rocie [a água de purificação, todos estes ao pôr-do-sol] 9 

deverão ser puros de maneira que [quem é puro rocie o impuro. Pois os filhos de] 10 

Aarão deverão vigiar [...] 11 ...[...]  

4QCarta Haláquicac (4Q396 [4QMMTc])  

Frag. 1 col. I (= 4QMMT 38-43)  

1 [... eles não] sacrificam no tem[plo.] 2 [E sobre os animais prenhes: nós pensamos que 

não se deve sacrificar] a mãe e o filho no mesmo dia 3 [...E sobre quem come: nó]s 

pensamos que se possa comer o filho 4 [que estava no ventre de sua mãe depois de ter 

sido degolada; e vós sabeis que isto é] assim e que este assunto está escrito; a prenhe 5 

[... E sobre o Amonita e o Moabita e o bastardo e o que tem os testículos esmagados e o 

que tem amputado] o pênis, se eles entram 6 [na assembléia...] ... um osso  

Frag. 1 col. II (= 4MMT 52-63) 

1 e para ser observantes do templo. [E também sobre os cegos] que não 2 vêem, para 

guardar-se de toda impure[za; e a impureza da oferenda pelos pecados] eles não a 3 

vêem. Vacat. E também sobre os sur[dos que não] ouvem a lei 4 e o preceito de pureza, 

e não ouvem [as leis de] Israel 5 pois quem não vê nem ouve, não [sabe] praticar. Porém 

estes 6 se aproximam da pureza do templo. E tam[bém sobre as correntes líquidas, nós] 7 

dizemos que não há nelas [pureza. Nem tampouco as correntes líquidas] 8 podem 

separar entre o impuro e o pu[ro, porque a umidade das correntes líquidas] 9 e o que as 

contém é como elas. [E não devem ser introduzidos no acampamento santo] 10 cachorros 
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que co[mam alguns dos ossos do templo... com a carne] 11 [sobre eles.] Porque 

Jerusa[lém é o acampamento santo, o lugar] 

 

Frag. 1 col. III (= 4QMMT 64-74) 

 

1 que escolheu dentre todas as tribos de Is[rael, já que Je]rusalém é a cabeça 2 [dos 

acampamen]tos de Israel. Vacat. E também [sobre a plantação dias árvores frutíferas: 

uma planta 3 terra de Israel é como as primícias, ela é para os sacerdotes. E o dízimo do 

gado 4 e do rebanho, é para os sacerdotes. E também sobre os leprosos: nós dize[mos 

que não] entrarão {na pu} na pureza santa, mas que sozinhos 6 [permanecerão fora do 

acampamento.] E também está escrito que desde o momento em que ele se barbeia e se 

lava permanece fora de 7 [sua tenda sete] dias. E eis que quando são ainda impuros 8 [os 

leprosos se aproximam d]a pureza santa, da casa. E vós sabeis 9 [...] e parte dele, deve 

trazer 10 [uma oferenda pelo pecado. E sobre o que ap com insolência está es]crito que é 

um denegridor e um blas[femo.] 11 [E também: quando eles tiverem impurezas de lepra] 

não comerão das coisas santas 

 

Frag. 1 col. IV (= 4QMMT 75-85) 

 

1 até que se ponha o sol no oitavo dia. E sobre [a impureza do cadáver de] 2 um homem: 

nós dizemos que todo osso, [ou descarnado] 3 ou completo, está sujeito à lei do morto 

ou do assassi[nado.] 4 E sobre as fornicações que se praticam em meio ao povo: eles são 

[membros da congregação de perfeita 5 santidade, como está escrito: “Santo é Israel”. E 

sobre o ani[mal puro] 6 está escrito que não emparelhará duas espécies; e sobre a ves[te 

está escrito que não] 7 misturará materiais; e que não semeará seu campo ou [sua vinha 

com duas espécies] 8 porque são santos. Porém os filhos de Aarão são [os mais santos 

dos santos,] 9 e vó]s sabeis que uma parte dos sacerdotes e do po[vo se misturam] 10 [e 

eles] se cruzam e profanam a semente [santa e também] 11 sua [semente] com 

fornicações, [porque os filhos de Aarão] 

 

4QCarta Haláquicad (4Q397 [4QMMTd])  

Frag. 1 (4QMMT 31-36) 
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 1 [...] ... [...] 2 [... porém o lugar da degola é ao fonte do acampamento. [E nós pensamos 

que o templo] 3 [é o lugar da tenda da reunião, e Jerusalém] é o acampamento; e fora do 

[acampamento, é fora de Jerusalém]. 4 [É o acampamento de suas cidades. Fora do 

acampamento ... Tomareis as cin]zas [do altar e queimareis ali o sacrifício] 5 [pelo 

pecado, pois Jerusalém é o lugar que escolheu dentre] todas as [tribos de Israel...] 

Frag. 2 (4QMMT 42-49) 

1 [... E sobre o Amonita e o Moabita e o] bastardo [e o que tem os testículos esmagados 

e o que tem amputa]do o pênis, se eles entram na assembléia] 2 [... e] tomam um osso 

[...] 3 [...] suas impurezas. E também pensamos [...] 4 [... sobre eles ... que não se] juntem 

e façam [...] 5 [...e que não os introduzam no templo... E vós sabeis que aI]guns do 

po[vo...] 6 [...] ... [...] 

Frag. 3 + 4 (= 4QMMT 59-67) 

1 [... Inclusive as correntes líquidas não podem separar o] impuro do puro, [porque a 

umidade das correntes líquidas e seus recipientes] 2 [é uma mesma umidade. E não 

devem ser introduzidos no acampamento santo] cachorros que possam comer alguns dos 

ossos do templo...] 3 [...] a carne sobre [eles. Porque Jerusalém é o] acampamento santo, 

[o lugar que escolheu dentre todas] 4 [as tribos de] Israel, já que [Jerusalém é a cabeça 

dos acampamentos de Israel. E também so]bre a plan[tação das árvores frutíferas: uma 

planta na terra de] 5 [Isra]el é como as primí[cias, ela é para os sa]cerdotes. [E o dízimo 

do gado e do rebanho, é para os sacerdotes.] 6 [...] ... [...] 

Frag. 5 + 6 (= 4QMMT 70-82) 

1 [...] ... [...] 2 [... E sucede que quando são impu]ros os le[prosos se aproximam da 

pureza santa, da casa. E vós sabeis...] 3 [... e parte] dele, [trará uma] oferenda pelo 

pecado. [E sobre o que age insolentemente está escrito que é um denegridor e um 

blasfemo.] 4 [E também quando eles tiverem impurezas de le[pra, não] comerão [das 

coisas santas até que se ponha] o sol [no dia oitavo.] 5 [E sobre a impureza de um 

cadá]ver, nós dizemos que todo [osso, ou descarnado ou completo, está sujeito à] lei do 

morto e do assas[sinado.] 6 E sobre as fornicações que se praticam em meio ao po]vo: 

eles são membros da congregação de perfeita santidade,] como está escrito “Santo é 

[Israel”.] 7 [E sobre o animal pu]ro, está escrito que não emparelhará [duas espécies; e 
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sobre a veste, está escrito que não misturará] materiais; e que não [semeará o seu 

campo] 8 [ou a sua vinha com duas] espécies porque são [santos. Porém os filhos de 

Aarão são os mais san]tos dos santos,] 

Frag. 7 + 8 (= 4QMMT 86-103) 

1 [...] ... [...] 2 [...] ... [...] [... que virão 3 e quem [...] ... [...] 4 E sobre as mulhe[res ...] e 

traição [...] 5 pois nestas coisas [...] pela violência e a fornicação foram destruídos 

[alguns] 6 lugares. E [também] está escri[to no livro de Moisés que não] se introduzirá 

uma abominação [em casa, pois] 7 a abominação é detestável. [E vós sabeis que] nos 

separamos da maioria do polvo e nos abstemos] 8 de misturar-nos nestes assuntos, e de 

nos unirmos a [eles] nestas coisas. E vós sa[beis que não] 9 se encontra em nossas obras 

engano ou traição ou maldade, pois sobre [estas coisas] nós damos [... e também] 10 vos 

temos es[crito] que deveis compreender o livro de Moisés [e as palavras dos] profetas e 

de Davi [e as crônicas] 11 [de cad]a geração. E no livro está escrito [...] ... [... que não] 12 

[...] ... E também está escrito que vos extraviareis] do caminho e vos sucederá [o mal. E 

está escrito que] 13 [virão sobre vós to]das as coisas [estas no fi]nal dos dias, [a bênção] 

14 [e a maldição ... e vos recorda]reis em vosso coração [e vos voltareis a mim com todo 

o vosso 15 [...] que vieram [...] 16 [...] ... [...] 

4QCarta Haláquicae (4Q398 [4QpapMMTe])  

Frag. 1 (= 4QMMT 104-109) 

1 [as bên]çãos que vi[eram sobre] ele nos dias de Salomão o filho de Davi e também as 

maldições 2 que vieram sobre ele desde os [dias de Je]roboão filho de Nabat e até o 

cativeiro de Jerusalém e de Sedecias rei de Judá 3 [que] os trará em [...]. E nós 

reconhecemos que chegaram parte das bênçãos e maldições 4que estão escritas no li[vro 

de Moisés. E este é o final dos dias, quando voltarem a Israel 5 para [sempre...] e não 

retornarem [...] e os ímpios agirão impiamente e [...] 6 E [...] recorda os reis de Israel e 

considera as suas obras, como quem dentre eles 7 respeitou [a Torá] foi livrado de suas 

angústias; os que buscaram a Torá 

Frag. 2 col.I 
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1-3 [...] ... 4 [...] e estabelecemos [...] 5 [...] E está escrito. E isto sucederá porque 6 [...] os 

dias da bênção 7 [...] a todo o teu coração 

Frag. 2 col. II (= 4QMMT 111-118) 

1 [foram-lhes perdoados] os seus pecados. Recorda Davi, um dos “piedosos”, e também 

2 ele foi livrado de suas muitas angústias e foi perdoado. E também nós te escrevemos 3 

alguns dos preceitos da Torá que pensamos bons para ti e para o teu povo, pois [vimos] 

4 em ti inteligência e conhecimento da Torá. Considera todas estas coisas e busca diante 

dai, que ele confirme 5 o teu conselho e afaste de ti a maquinação malvada e o conselho 

de Belial 6 de maneira que possas alegrar-te no final do tempo do descobrimento de que 

algumas de nossas palavras são verdadeiras. 7 E te será contato em justiça quando 

fizeres o que é reto e bom diante dele, para o teu bem 8 e o de Israel.  

4QCarta Haláquicaf (4Q399 [4QMMTf])  

Frag. 1 col. I (= 4QMMT 111-113)  

1 [...Recorda Davi, um dos “piedosos”, e também ele foi li]vrado 2 [de suas muitas 

angústias e foi perdoado. E também] nós te 3 [escrevemos alguns dos preceitos da Torá 

que pensamos bons para ti e para o teu povo,] pois vimos 

Frag. 1 col. II (= 4QMMT 114-118) 

 1 [em ti inteligência e conhecimento da Torá. Considera todas estas coisas e busca] 

diante dele 2 [que ele confirme o teu cõnselho e afaste de ti a] maquinação malvada 3 [e 

o conselho de Belial de maneira que possas alegrar-te no final do tempo] no 

descobrimento de que algumas 4 [de nossas palavras são verdadeiras. E te será contado 

em justiça quando fize]res o que é reto diante dele, 5 [para o teu bem e o de Is]rael. 


