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 DOCUMENTO DE DAMASCO 

Documento de Damascoa (CD-A) 

Col. I 

1 Vacat. Agora, pois, escutai todos os que conheceis a justiça, e compreendei as obras 

de 2 Deus; pois ele tem uma querela com toda carne e executará o juízo contra todos os 

que o desprezam. 3 Porque quando foram infiéis ao abandoná-lo, ele ocultou o seu rosto 

de Israel e deu seu santuário 4 e os entregou à espada. Porém quando recordou a aliança 

dos primeiros, preservou um resto 5 para Israel e não os entregou h destruição. E no 

tempo da ira, aos trezentos 6 e noventa anos após tê-los entregue nas mãos de 

Nabucodonosor, rei da Babilônia, 7 visitou-os e fez brotar de Israel e de Aarão um broto 

da plantação para possuir 8 a sua terra e para engordar com os bens de seu solo. E eles 

compreenderam sua iniqüidade e souberam que 9 eram homens culpáveis; porém eram 

como cegos e como quem às apalpadelas busca o caminho 10 durante vinte anos. E Deus 

considerou suas obras porque o buscavam com coração perfeito, 11 e suscitou um Mestre 

de Justiça para guiá-los no caminho de seu coração. Vacat. E para dar a conhecer 12  às 

últimas gerações o que ele havia feito à geração futura, a congregação dos traidores. 13 

Estes são os que se apartam do caminho. Este é o tempo do qual se havia escrito: 

“Como terneira desgarrada, 14 assim se desgarrou Israel”, quando se levantou “o 

insolente” que disseminou sobre Israel 15 águas de mentiras e os extraviou em um 

deserto sem caminho, rebaixando as alturas eternas, apartando 16 das sendas da justiça e 

removendo a fronteira com a qual os primeiros haviam marcado sua herança, a fim de 

que 17 se lhes aderissem as maldições de sua aliança para entregá-los à espada executora 

das vinganças 18 da aliança. Pois eles buscaram interpretações fáceis, escolheram 

ilusões, esquadrinharam 19 brechas escolheram o pescoço formoso, justificaram o 

culpável e condenaram o justo, 20 transgrediram a aliança, romperam o preceito, 

agruparam-se contra a vida do justo, sua alma aborreceu todos os que caminham 21 na 

perfeição, perseguiram-nos com a espada e fomentaram a disputa do povo. E se 

inflamou a cólera 

Col. II  
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1 de Deus contra a sua congregação, devastando toda a sua multidão, pois as suas obras 

foram impuras diante dele. 2 Vacat. Agora, pois escutai-me todos os que entrais na 

aliança, e eu abrirei vossos ouvidos aos caminhos 3 dos ímpios. Vacat. Deus ama o 

conhecimento; ele estabeleceu diante de si sabedoria e conselho; 4 prudência e 

conhecimento estão ao seu serviço; sua é a paciência e a abundância de perdões 5 para 

expiar por quem se arrepende da impiedade; porém a força e o poder e uma grande 

cólera com chamas de fogo 6 pela (mão) de todos os anjos da destruição contra os que se 

apartam do caminho e aborrecem o preceito, sem que haja para eles nem resto 7 nem 

escape. Pois Deus não os escolheu no começo do mundo, e antes que fossem 

estabelecidos ele conheceu 8 suas obras, e aborreceu as gerações por causa do sangue, e 

ocultou o seu rosto do país, 9 de (Israel), até sua consumação. E conheceu os anos de sua 

existência, e o número e o detalhe de suas épocas, de todos 10 os que existem pelos 

séculos, e dos que existirão, até que suceda em suas épocas por todos os anos eternos. 11 

E em todos eles suscitou para si pessoas de renome a fim de deixar um resto para o país 

e para encher 12 a face do universo com sua descendência. Vacat. E os instruiu pela mão 

dos ungidos por seu santo espírito e pelos videntes da 13 verdade e seus nomes foram 

estabelecidos com exatidão. Porém aos que odeia, os extravia. 14 Vacat. Agora, pois, 

filhos meus, escutai-me e eu abrirei vossos olhos para que vejais e compreendais as 

obras de 15 Deus, para que escolhais aquilo que lhe compraz e rejeiteis o que odeia, para 

que caminheis perfeitamente 16 por todos os seus caminhos e não vos deixeis arrastar 

pelos pensamentos da inclinação culpável e dos olhos luxuriosos. Pois muitos 17 se 

extraviaram por estas coisas; heróis valorosos sucumbiram por sua causa desde tempos 

antigos até agora. Por ter caminhado na obstinação 18 de seus corações os Vigilantes dos 

céus caíram; por ela se enredaram, pois não observaram os preceitos de Deus. 19 O 

mesmo que caíram seus filhos, cuja altura era como a dos cedros e cujos corpos eram 

como montanhas. 20 Toda carne que havia na terra seca pereceu e foi como se não 

houvera existido, por ter feito 21 seus caprichos e não ter observado os preceitos de seu 

criador até que sua ira se acendeu contra eles. 

Col. III 

1 Vacat. Por ela se extraviaram os filhos de Noé e suas famílias, por ela foram eles 

desarraigados. 2 Abraão não caminhou com ela, e foi contado como amigo por observar 

os preceitos de Deus e não escolher 3 o capricho de seu espírito. E (os) transmitiu a 
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Isaac e a Jacó e (os) observaram, e foram inscritos como amigos 4 de Deus e como 

membros da aliança para sempre. Vacat. Os filhos de Jacó se extraviaram por eles e 

foram castigados segundo 5 os seus erros. E no Egito os seus filhos caminharam na 

obstinação de seus corações, tramando contra 6 os preceitos de Deus e fazendo cada qual 

o que era reto aos seus próprios olhos, e comeram o sangue, 7 e seus varões foram 

desarraigados. (Falou)-lhes em Cades: “Ide e possuí (a terra”. Porém preferiram o 

capricho) de seus corações e não escutaram 8 a voz do seu criador, os preceitos que lhes 

havia ensinado, e murmuraram em suas tendas. E se acendeu a cólera de Deus 9 contra 

sua congregação. E seus filhos pereceram por ela, e por ela seus reis foram 

desarraigados, e por ela os seus heróis 10 pereceram, e por ela a sua terra foi assolada. 

Por ela os primeiros a entrar na aliança se fizeram culpáveis e foram entregues 11 à 

espada, por terem abandonado a aliança de Deus e terem escolhido os seus caprichos e 

terem seguido a obstinação 12 de seu coração, fazendo cada qual o seu capricho. Vacat. 

Porém com os que se mantiveram firmes nos preceitos de Deus, 13 com os que restaram 

dentre eles, Deus estabeleceu sua aliança com Israel para sempre, revelando-lhes 14 as 

coisas escondidas nas quais havia errado todo Israel: seus sábados santos e suas 

festividades 15 gloriosas, seus testemunhos justos e seus caminhos verdadeiros, e os 

desejos de sua vontade que 16 o homem deve fazer para viver por eles. Abriu diante 

deles (estas coisas) e eles escavaram um poço de águas abundantes; 17 e quem as 

desprezar não viverá. Porém eles se haviam contaminado com pecado humano e com 

caminhos de impureza, 18 e haviam dito: “Pois isto é nosso”. Porém Deus, em seus 

mistérios maravilhosos, expiou por suas faltas e perdoou os seus pecados. 19 E construiu 

para eles uma casa segura em Israel, como não existiu desde tempos antigos nem até 20 

agora. Quem se mantém firme nela, terá a vida eterna, e toda a glória de Adão é para 

eles. Como 21 estabeleceu Deus para eles pela mão de Ezequiel, o profeta, dizendo: “Os 

sacerdotes e os levitas e os filhos de 

Col. IV 

1 Sadoc que guardaram o serviço do meu templo quando os filhos de Israel se 

extraviaram 2 de mim, eles me oferecerão a gordura e o sangue”. Os sacerdotes são os 

convertidos de Israel 3 que saíram da terra de Judá; e (os levitas) são os que se uniram a 

eles; e os filhos de Sadoc são os eleitos 4 de Israel, “os chamados pelo nome”, que se 

levantarão nos últimos tempos. Esta é a lista detalhada 5 de seus nomes segundo suas 
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genealogias, e a época de sua existência, e o número de suas aflições, e os anos de 6 sua 

residência, e a lista detalhada de suas obras... de santidade. (Estes são os pri)meiros 

pelos quais expiou 7 Deus, e que declararam justo ao justo e declararam ímpio ao ímpio, 

e todos os que entraram após eles 8 para agir de acordo com a exata interpretação da lei 

na qual foram instruídos os primeiros até que se complete 9 período desses anos. 

Segundo a aliança que estabeleceu Deus com os primeiros para expiar 10 suas 

iniqüidades, assim expiará Deus por eles. Porém quando se completar o período 

segundo o número desses anos 11 não haverá mais unir-se à casa de Judá, mas ter-se 

direito cada qual sobre 12 sua torre de guarda. O muro está construído, a fronteira está 

distante. E durante todos esses anos 13 Belial será enviado contra Israel, como disse 

Deus por meio do profeta Isaias, filho de 14 Amós, dizendo: “Pânico, fossa e rede contra 

ti, habitante da terra”. Vacat. Sua explicação: 15 São as três redes de Belial, sobre as 

quais falou Levi, filho de Jacó, 16 nas quais captura Israel e as faz aparecer diante deles 

como três espécies de 17 justiça. A primeira é a fornicação; a segunda, a riqueza; a 

terceira, 18 a contaminação do templo. O que escapa de uma é capturado na outra, e o 

que é resgatado desta, é capturado 19 na outra. Vacat. Os construtores do muro que vão 

atrás de Zaw – Zaw é um pregador, 20 como está dito: “Certamente pregará” – são 

capturados duas vezes na fornicação: por tomar 21 duas mulheres em suas vidas, apesar 

de que o princípio da criação é: “varão e fêmea os criou”. 

Col. V 

1 E os que entraram na arca, entraram dois a dois na arca. E do príncipe está escrito: 2 

não multiplique para si as mulheres”. Porém Davi não havia lido o livro selado da lei 

que na arca, pois não havia sido aberta em Israel desde o dia da morte de Eleazar 4 e de 

Jeosua, e Josué e os anciãos que serviam a Astarot haviam escondido 5 o (exemplar) 

público até a entrada em oficio de Sadoc. E as obras de Davi foram exaltadas, exceto o 

sangue de Urias, 6 e Deus as permitiu. E eles também contaminam o templo pois não 7 

mantêm separado de acordo com a lei, mas se deitam com a que vê o sangue do seu 

fluxo menstrual. E tomam 8 mulher a filha de seu irmão e a filha de sua irmã. Vacat. 

Porém Moisés disse: “Não aproximarás da irmã de tua mãe, é consangüínea de tua 

mãe”. A lei do incesto, 10 escrita para os varões, aplica-se igualmente às mulheres, e 

portanto à filha do irmão que descobre a nudez do irmão de 11 seu pai, pois é seu 

consangüíneo. Vacat. E também contaminam o seu santo espírito 12 pois com língua 
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blasfema abriram a boca contra as ordens da aliança de Deus, dizendo: “não estão  

fundadas”. Dizem abominação 13 contra elas. Todos eles são ateadores de fogo, 

acendedores de fogueiras; telas 14 de aranha são suas teias, e seus ovos são ovos de 

víbora. Quem está próximo deles 15 não ficará impune; quanto mais, maior a culpa, a 

não ser que seja obrigado. Pois já nos tempos antigos 16 Deus visitou suas obras e sua ira 

se acendeu contra suas ações, pois não é povo Inteligente; 17eles são gente privada de 

conselho enquanto que neles não há inteligência. Porque nos tempos antigos 18 Moisés e 

Aarão pela mão do príncipe das luzes, e Belial, com sua artimanha, suscitou Janes e seu 

irmão durante a primeira salvação de Israel. Vacat. 20 Vacat. E na época da desolação da 

terra surgiram os que removem a fronteira e extraviaram Israel. 21 E assolaram o país, 

pois falaram de revolta contra os preceitos de Deus pela mão de Moisés e também 

Col. VI 

1 dos ungidos de santidade. Profetizaram falsidade para apartar Israel do seguimento de 2 

Deus. Porém Deus recordou a aliança dos primeiros e suscitou de Aarão homens de 

conhecimento, e de Israel 3 homens sábios, e os fez escutar. E eles escavaram o poço: 

“Poço que escavaram os príncipes, que trouxeram à luz 4 os nobres do povo com a 

vara”. O poço é a lei. E os que a escavaram são 5 os convertidos de Israel que saíram da 

terra de Judá e habitaram na terra de Damasco, 6 a todos os quais Deus chamou 

príncipes, pois o buscaram, e sua fama não foi rejeitada 7 pela boca de ninguém. Vacat. 

E a vara é o intérprete da lei, de quem 8 disse Isaías: “Ele produz um Instrumento para o 

seu trabalho”. Vacat. E os nobres do povo são 9 os que vieram para escavar o poço com 

as varas que decretou a vara, 10 para caminhar nelas durante toda a época da impiedade, 

e sem as quais não o conseguirão, até que surja 11 o que ensina a justiça no final dos 

tempos. Vacat. Porém todos os que foram introduzidos na aliança 12 não entrarão no 

templo para acender em vão o seu altar. Eles serão os que fecham 13 a porta, como disse 

Deus: “quem dentre vós fechará a sua porta para que não acendais meu altar 14 em vão!” 

A não ser que tenham cuidado de agir segundo a exata interpretação da lei para a época 

da impiedade: para separar-se 15 dos filhos da fossa; para abster-se da riqueza ímpia que 

contamina, na promessa ou no voto, 16 e da riqueza do templo, e de roubar aos pobres de 

seu povo, de fazer das viúvas seus despojos, 17 e de assassinar os órfãos; para separar o 

impuro do puro e distinguir entre 18 o sagrado e o profano; para observar o dia do 

sábado segundo a interpretação exata, e as festividades, 19 e o dia do jejum, segundo o 
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que haviam achado os que entraram na aliança nova da terra de Damasco 20 apartar as 

porções santas segundo a sua exata interpretação; para amar cada qual o seu irmão  

21 como a si mesmo; para reforçar a mão do pobre, do indigente e do estrangeiro; Vacat. 

para buscar cada qual a paz 

Col. VII  

1 de seu irmão, e não pecar contra o seu consangüíneo; para abster-se da fornicação 2 de 

acordo com a norma; para repreender cada qual o seu irmão de acordo com o preceito, 

sem guardar rancor 3 de um dia para outro; para separar-se de todas as impurezas 

segundo suas normas, sem profanar 4 nenhum o seu santo espírito segundo o que Deus 

separou para eles. Para todos os que caminham 5 segundo estas coisas na santidade 

perfeita de acordo com sua instrução, a aliança de Deus é para eles garantia 6 que 

viverão mil gerações. Vacat. E se habitam nos acampamentos de acordo com a regra da 

terra e tomam 7 mulheres e engendram filhos, caminharão de acordo com a lei e segundo 

a norma 8 das instruções, segundo a regra da lei que diz: “Entre um homem e sua 

mulher, e entre um pai 9 e seu filho”. Porém todos aqueles que desprezam... quando 

Deus visitar a terra para derramar sobre eles a retribuição dos ímpios, 10 quando vier a 

palavra que está escrita nas palavras de Isaias, filho de Amós, o profeta, 11 que diz: 

“Virão sobre ti, sobre teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais como 12 (não) vieram 

desde o dia em que Efraim se separou de Judá”. Quando se separaram as duas casas de 

Israel 13 Efraim se subtraiu a Judá e todos os apóstatas foram entregues à espada; porém 

os que se mantiveram firmes 14 escaparam para a terra do Norte. Vacat. Segundo diz: 

Deportarei o Sikkut do vosso Rei 15 e o Kiyyum de vossas imagens a partir de minha 

tenda em Damasco”. Os livros da lei são a Sukkat 16 do Rei, segundo está dito: 

“Erguerei a Sukkat caída de Davi”. O Rei 17 é a assembléia; e os pedestais das imagens 

/e o Kiyyum das imagens/ são os livros dos profetas 18  cujas palavras desprezou Israel. 

Vacat E a estrela é o Intérprete da lei 19 que virá a Damasco, como está escrito: “Uma 

estrela avança de Jacó e se levanta um cetro 20 Israel”. O cetro é o príncipe de toda a 

congregação e quando surgir arrasará 21 todos os filhos de Set. Vacat. Estes escaparam 

na época da visita do primeiro, 

Col. VIII  
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1 enquanto que os apóstatas foram entregues à espada. Assim será o juízo de todos os 

que entram na sua aliança porém não se mantêm firmes 2 nestes; serão visitados para a 

destruição pela mão de Belial. Este é o dia 3 no qual Deus visitará. Os príncipes de Judá 

são aqueles sobre os quais se derramará o furor, 4 pois esperam ser curados, porém ...; 

todos são rebeldes enquanto que não se apartaram do caminho 5 dos traidores e se 

contaminaram por caminhos de luxúria e com riqueza ímpia, e vingando-se, e 

guardando rancor 6 qual contra seu irmão, e odiando cada qual o seu vizinho, e 

desprezando cada qual o seu consangüíneo; 7 aproximaram-se para incontinência, e 

atuaram com arrogância por riqueza e benefício. Cada qual fez o que era reto aos seus 

olhos 8 e escolheu cada qual a obstinação de seu coração. Não se separaram do povo e se 

rebelaram com insolência 9 andando pelo caminho dos ímpios, dos quais Deus diz: “Seu 

vinho é veneno de serpentes, 10 e cabeça de áspides brutal”. As serpentes são os reis dos 

povos, e o vinho 11 os seus caminhos, e cabeça das áspides 6 a cabeça dos reis da Orcla 

que vem para executar 12 contra eles a vingança. Porém todas coisas não as entenderam 

os construtores do muro e os rebocadores com gesso, porque 13 o que levanta vento e 

prega mentiras lhes tem pregado, aquele contra cuja congregação a cólera de Deus se 

inflamou. 14 E o que diz Moisés: “Não por tua justiça nem pela retidão de teu coração 

vais possuir 15 estas nações, mas porque ele amou os teus pais e guarda o juramento”. 16 

Vacat. E assim é o juízo dos convertidos de Israel que se apartam do caminho do povo: 

por causa do amor de Deus 17 pelos primeiros que despertaram após ele, ele ama os que 

vêm a eles, pois a eles pertence 18 a aliança dos pais. Vacat. E em meu ódio aos 

construtores do muro, se acende a sua ira. Vacat. E como este juízo 19 será o de todos os 

que rejeitam os preceitos de Deus e os abandonam e se apartam na obstinação de seu 

coração. 20 Vacat. Esta é a palavra que disse Jeremias a Baruc, filho de Nerias, e Eliseu 

21 a Giezi seu servo. Vacat. Todos os homens que entraram na aliança nova na terra de 

Damasco 

Col. XV 

1 [Não ju]rará nem pelo Alef e o Lamed (EL=Deus) nem pelo Alef e o Dalet 

(ADONAI=O Senhor), mas pelo juramento dos jovens, 2 pelas maldições da aliança. 

                                                 
 As cópias da Gruta 4 mostram que as folhas que formam o exemplar A da Geniza (CD-A) não foram 

publicadas na ordem correta. Aparentemente perderam-se várias folhas, e, em todo caso, as colunas XV-

XVI precediam as colunas IX-XIV. A tradução segue esta ordem, embora conserve para cada coluna o 

número designado pelo primeiro editor. 
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Vacat. E tampouco mencione a lei de Moisés, pois [...] 3 Vacat. E se jura e rompe, 

“profanará o nome”. Vacat. Porém se [ju]ra pelas maldições da aliança, [que o faça] 4 

perante os juízes. Vacat. Se rompe, será culpável, e deverá confessar e restituir, porém 

não se carregará [de pecado e não] 5 morrerá. Vacat. Quem entra na aliança que é para 

todo Israel por lei eterna, que faça jurar os seus filhos que 6 incorporam aos que estão 

alistados no juramento da aliança. Vacat. E assim é 7 a norma, em toda a época da 

impiedade, para quem retorna de seu caminho de corrupção. No dia em que falar 8 com 

o Inspetor (המבקר) dos Numerosos o arrolarão com o juramento da aliança que 

estabeleceu 9 Moisés com Israel, retor[nar à] lei de Moisés com todo coração [e com 

toda] 10 alma, ao que tiver descoberto para ser praticado em toda a é[poca da 

impiedade]. Porém que ninguém lhe manifeste 11 os preceitos até que esteja diante do 

Inspetor (מבקר), não aconteça que se mostre simples quando o examinar. 12 Porém 

quando se tiver imposto sobre si mesmo o retornar à lei de Moisés com todo o coração e 

com toda a alma 13 [se vingarão] dele se pecar. Vacat. E se cumprir tudo o que tiver sido 

revelado da lei [para a maioria] 14 [do acampamento], que o Instrutor (המבקר) o instrua e 

dê ordens a seu propósito e que aprenda 15 durante um ano completo. E de acordo com o 

conhecimento (se aproximará. E todo) estúpido e louco, (que não entrar;) e todo 

simp[les e transtornado,] 16[aqueles cujos olhos não vêem, o coxo ou cambaleante ou o 

surdo, ou o menino menor de idade, nenhum destes] 17 entrará [na congregação, pois os 

anjos santos estão em meio a ela.] 18 [...]...19 [...]... 20 [...]... 

Col. XVI 

1 convosco uma aliança e com todo Israel. Por isso o homem imporá sobre (sua) alma 

retornar 2 à lei de Moisés, pois nela tudo está definido. Vacat. E a exata interpretação de 

suas épocas sobre a cegueira 3 Israel em todas estas coisas, eis que está definida no livro 

“das divisões dos tempos 4 segundo os jubileus e suas semanas”. E no dia em que o 

homem se comprometeu em retornar 5 à lei de Moisés o tese distanciará dele se ele 

observar suas palavras. 6 Por isso se circuncidou Abraão no dia de seu conhecimento. 

Vacat. E o que diz: “O que sai de tua boca, 7 observa-o cumprindo-o”. Vacat. Todo 

juramento obrigatório com o qual alguém se comprometeu 8 a cumprir a palavra da lei, 

que não o redima nem a preço de morte. Vacat. Tudo sobre o que 9 alguém se 

comprometeu a apartar-se d[a le]i que não o cumpra nem a preço de morte. 10 Sobre o 

juramento da mulher. Posto que diz: “É ao marido que corresponde anular o seu 
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juramento”, que 11 ninguém anule um juramento se não sabe se deve confirmá-lo Vacat. 

ou anulá-lo. 12 Se é para transgredir a aliança, que o anule e não o confirme. Vacat. E a 

norma vale também para o pai. 13 Sobre a norma das oferendas voluntárias. Que 

ninguém dedique ao altar nada adquirido injustamente. E que tampouco 14 os sacerdotes 

tomem de Israel [algo adquirido injustamente]. Que ninguém declare santa a comida 15 

de sua boca para D]eus, pois isto é o que diz: “Cada qual pega o seu próximo com 

anátema”. Vacat. E que não 16 declare santo ninguém nada de [...] sua propriedade, 17 

declare santo [...] será castigado 18 o que dedica [...] para julgar [...] 20 ...[...] 

Col. IX 

1 Vacat. Todo homem que entregar ao anátema uma pessoa humana, será executado 

segundo as leis dos gentios. 2 E o que diz: “Não te vingues nem guardes rancor dos 

filhos de teu povo”: todo aquele dos que entraram 3 na aliança que introduzir contra o 

seu próximo uma acusação que não seja com repreensão diante de testemunhas, 4 ou que 

a introduza quando estiver irado, ou a conte aos seus anciãos para que o desprezem, este 

é “o que se vinga e guarda rancor”. 5 Vacat. Acaso não está escrito que só “Ele (Deus) 

se vinga de seus adversários e guarda rancor de seus inimigos”? 6 Se guardou silêncio 

sobre ele de um dia para outro, ou o acusou de uma ofensa capital, 7 ele testemunhou 

contra si mesmo, pois não cumpriu o mandamento de Deus que lhe diz: “Tu deverás 8 

repreender o teu próximo para não incorrer em pecado por sua causa”. Vacat. Sobre o 

juramento. O que 9 diz: “Tu não farás justiça por tua mão”, porém aquele que obriga a 

fazer um juramento em campo aberto, 10 não em presença de juizes ou por sua ordem, 

fez justiça por sua mão. Todo objeto desaparecido 11 do qual não se sabe quem roubou 

da propriedade do acampamento no qual foi roubado – que seu dono faça um juramento 

12 imprecatório; quem o ouve, se o sabe e não o diz, é culpável. 13 Vacat. Todo objeto 

ilegítimo que deve ser restituído e que não tem dono – que o que o restitui confesse ao 

sacerdote 14 e será para ele, exceto o carneiro da oferenda pelo pecado. Vacat. E da 

mesma maneira, todo objeto perdido que tiver sido achado e não 15 tem dono será para 

os sacerdotes, pois o que o encontrou não conhece a norma a seu propósito; 16 não se 

encontra o seu dono, eles o guardarão. Vacat. Qualquer assunto no qual um homem 

peca 17 contra lei e seu próximo o vê e ele está só: se é um assunto capital, ele o 

denunciará 18 sua presença, com repreensão, ao Inspetor (מבקר), e o Inspetor (המבקר) o 

escreverá por sua mão até que o cometa 19 de novo em presença de um só e o denuncie 
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ao Inspetor (מבקר); se retorna e é surpreendido em presença de 20 um só, seu juízo está 

completo; porém se são dois, um e um, os que testemunham sobre 21 outro assunto, que 

o homem seja separado unicamente do alimento puro, contanto que 22 sejam fidedignos 

e que no dia mesmo no qual o viu denuncie ao Inspetor (מבקר). E sobre a riqueza 

aceitarão duas 23 testemunhas fidedignas. E um, para separar do alimento puro. Que não 

seja aceita 

Col. X 

1 uma testemunha pelos juízes para condenar à morte por sua palavra se não tiver 

cumprido seus dias para passar 2 entre os que são recrutados e é temeroso de Deus. 

Vacat. Que ninguém que 3 tenha transgredido com consciência algo de um preceito seja 

crido como testemunha contra o seu próximo até que seja purificado para voltar. 4 

Vacat. E esta é a regra dos juízes da congregação. Em número de dez homens, 

escolhidos 5 dentre a congregação, por um tempo; quatro da tribo de Levi e de Aarão e 

seis de Israel; 6 instruídos no livro de HAGY e nos princípios da aliança; entre os 7 vinte 

e cinco e os sessenta anos. E que ninguém de mais de 8 sessenta anos ocupe a função de 

julgar a congregação, pois pelo pecado do homem 9 foram encurtados os seus dias, e por 

causa da ira de Deus contra os habitantes da terra, ele decidiu retirar-lhes 10 o 

conhecimento antes que se completassem os seus dias. Sobre a purificação com água. 

Que 11 ninguém se banhe na água que está suja ou que seja menos que a medida que 

cobre um homem. 12 Vacat. Que não purifique nela uma vasilha. E toda cavidade na 

rocha na qual não houver a medida 13 que cobre, se a tiver tocado uma pessoa impura, 

contaminou suas águas como as águas de uma vasilha 14 Sobre o sábado, para observá-

lo de acordo com a sua norma. Vacat. Que ninguém faça 15 um trabalho no dia sexto a 

partir do momento em que o disco solar estiver 16 à distância de seu diâmetro da porta, 

pois isto é o que diz: “Guarda o 17 dia do sábado para santificá-lo”. E no dia de sábado 

que ninguém fale uma palavra 18 vã ou estúpida. Que não empreste nada a seu próximo. 

Que não se discuta sobre a riqueza e o benefício. 19 Que não se fale de assuntos de 

trabalho e da tarefa a realizar no dia seguinte. 20 Vacat. Que ninguém caminhe no 

campo para fazer o trabalho que deseja 21 (n)o sábado. Que no caminhe fora da cidade 

mais de mil côvados. Vacat. Que ninguém coma no dia de sábado exceto o que tiver 

sido preparado; e do perdido 23 campo que não o coma. E que não beba exceto do que 

houver no acampamento. 



Documento de Damasco 

 

11 

Col. XI 

1 Pelo caminho, se desce para banhar-se, que beba onde está. Vacat. Porém que não tire 

com 2 nenhuma vasilha. Que não envie estrangeiro a fazer o que ele deseja no dia de 

sábado. 3 Vacat. Que ninguém vista roupas sujas ou que estejam no cofre, a não ser que 

4 tenham sido lavadas com água ou esfregadas com incenso. Vacat. Que ninguém jejue 

voluntariamente 5 no sábado. Vacat. Que ninguém vá atrás do animal para apascentá-lo 

fora de sua cidade, exceto 6 mil côvados. Vacat. Que não levante a sua mão para golpear 

com o punho. Vacat. Se 7 for rebelde, que não o tire de sua casa. Vacat. Que ninguém 

tire nada da casa 8 para fora, ou de fora para a casa. Inclusive se estiver na cabana, que 

não tire nada dela 9 nem introduza nada nela. Que não abra uma vasilha selada no 

sábado. Vacat. Que ninguém coloque 10 perfumes no sábado para sair ou para entrar. 

Vacat. Que em sua residência ninguém levante 11 uma pedra ou pó. Vacat. Que a nutriz 

não leve a criatura para sair ou para entrar no sábado. 12 Vacat. Que ninguém pressione 

o seu servo ou a sua criada ou o seu empregado no sábado. 13 Vacat. {Que não} Que 

ninguém ajude a parir um animal no dia de sábado. Vacat. E se fizer cair num poço 14 ou 

numa fossa? que não tire no sábado, Vacat. Que ninguém pare em um lugar próximo 15 

aos gentios no sábado. Vacat. Que ninguém profane o sábado por riqueza ou ganância 

no sábado. 16 Vacat. E a todo homem vivo que cai num lugar de água ou num lugar de 

(...),17 que ninguém o tire com uma escada ou uma corda ou utensílio. Vacat. Que 

ninguém ofereça nada sobre o altar no sábado, 18 exceto o sacrifício do sábado, pois 

assim está escrito: “exceto vossas oferendas do sábado”. Que ninguém envie 19 altar um 

sacrifício, ou uma oferenda, ou incenso, ou madeira, pela mão de um homem impuro 

com qualquer 20 das impurezas, permitindo-lhe assim contaminar o altar, pois está 

escrito: “o sacrifício dos ímpios é uma abominação, porém a prece dos justos é como 

oferenda agradável”. Vacat. E todo o que entrar 22 na casa da prostração, que não entre 

com impureza de ablução; e quando soarem as trombetas da assembléia 23 se avance ou 

se atrase, porém que não pare todo o serviço... 

Col. XII  

1 ele é santo. Que nenhum homem durma com sua mulher na cidade do templo 

contaminado 2 a cidade do templo com as suas impurezas. Vacat. Todo homem sobre o 

qual domina o espírito de Belial 3 e prega apostasia, será julgado segundo a norma do 

necromante ou do adivinho. Porém todo aquele que se desgarrar 4 profanando o sábado 
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e os festivais não será executado, pois corresponde aos homens 5 o guardá-lo; e se for 

curado dela, o guardado durante sete anos e depois 6 entrará na assembléia. Vacat. Que 

não estenda a sua mão para derramar o sangue de um dos gentios por causa da riqueza e 

do beneficio. Vacat. Nem tampouco tome nenhuma de suas riquezas, para que não 8 

blasfemem, exceto por conselho da corporação de Israel. Vacat. Que ninguém venda um 

animal 9 ou uma ave pura aos gentios para que não os sacrifiquem. Vacat. 10 E que não 

lhes venda por nenhum preço nada de sua eira ou de seu lagar. E seu servo e sua criada 

que não os venda a eles, 11  pois entraram com ele na aliança de Abraão. Vacat. Que 

ninguém profane sua alma 12 com nenhum ser vivente ou que repte comendo deles, 

desde as larvas das abelhas até todo ser 13 vivente que repta na água. E os peixes, que 

não os comam a não ser que tenham sido abertos 14 vivos e ver[tido o seu sangue. E 

todas as lagostas, segundo suas classes, serão metidas no fogo ou na água 15 quando 

ainda estiverem vivas, pois esta é a norma de suas espécies. E todas as madeiras e as 

pedras 16 o pó que estão contaminados com impureza de homem, por contaminação de 

azeite nelas, 17 de acordo com sua impureza farão impuro a quem os toca. Vacat. E todo 

utensílio, (prego) prego ou perno no muro 18 que está com um morto em casa, será 

impuro com a mesma impureza que os utensílios de trabalho. Vacat. Regra para a 

assembléia das cidades de Israel. De acordo com estas normas, para separar entre 20 o 

impuro e o puro e distinguir entre o santo e o profano. Vacat. E estas são as ordens 21 

para o Instrutor, para que caminhe nelas com todo vivente, segundo a norma para cada 

tempo. E de acordo com esta norma 22 caminhará a semente de Israel e não será maldita. 

Vacat. E esta é a regra da assembléia 23 [dos acampamentos. Os que marcham nelas no 

tempo da impiedade até que surjam o messias de Aarão 

Col. XIII 

1 e Israel serão em numero de dez como mínimo para (formar) milhares, centenas, 

quindezenas, 2 e dezenas. E num lugar de dez, que não falte um sacerdote instruído no 

livro de HAGY; e por 3 sua autoridade todos serão governados. E se não fosse perito em 

todas elas e um dos levitas é perito nelas, caiu a sorte para sair e para entrar a todos os 

membros do acampamento por sua autoridade. Vacat. Porém se 5 houver um juízo 

contra alguém sobre a lei da lepra, o sacerdote ocupará o seu posto no acampamento 6 e 

o Inspetor (המבקר) o instruirá na exata interpretação da lei. Vacat. Inclusive se é um 

simples, ele será quem o interna, pois seu é 7 o juízo. Vacat. E esta é a regra do Inspetor 
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 do acampamento. Ele instruirá os Numerosos nas obras de 8 Deus e lhes ensinará (מבקר)

suas maravilhas poderosas, e contará diante deles os sucessos eternos com suas 

soluções. 9 Terá piedade deles como um pai de seus filhos e fará voltar todos os 

extraviados (?) como um pastor a seu rebanho. 10 Desatará todas as correntes que os 

atam, de maneira que não haja vexado nem oprimido em sua congregação. 11 Vacat. E 

todo aquele que se une à sua congregação, que ele o examine sobre suas ações, sua 

inteligência, sua força, sua coragem e sua riqueza; 12 e o inscreverão em seu posto 

segundo a sua condição no lote de luz. Vacat Que nenhum 13 dos membros do 

acampamento tenha autoridade para introduzir ninguém na congregação contra a 

de[cisão] do Inspetor (מבקר) do acampamento. 14 Vacat. E que nenhum dos que tiverem 

entrado na aliança de Deus “nem leve nem dê nada” aos filhos da fossa, exceto 15  “de 

mão em mão”. Vacat. E que ninguém faça um contrato de compra ou de venda sem 

informar 16 o Inspetor (המבקר) no acampamento e fazer um contrato; e que não [...]...17 

[...] E igualmente ao que divorcia (?); que [...] 18 [...] lhe responderão e com amor 

misericordioso não guardará rancor contra eles [...] 19 [...] e aquele que não está atado 

[...] 20 [...] Vacat. E esta é a reunião dos acampamentos em todo 21 [...] não conseguirão 

habitar na terra [...] 22 [...Estas são as normas] para o Instrutor, [para segui-las...] 

Col. XIV 

1 como não vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá”; E (a) todos os que 

caminham nelas, 2 a aliança de Deus lhes é fiel para salvá-los de todas as redes da fossa, 

pois (virão) de repente e serão castigados. 3 Vacat. Regra da reunião para todos os 

acampamentos. Todos serão alistados por seus nomes: os sa[cer]dotes em primeiro, 4 os 

levitas em segundo, os filhos de Israel em terceiro, e o prosélito em quarto; e serão 

inscritos por seus [no]mes, 5 cada qual após seu irmão: os sacerdotes em primeiro lugar, 

os levitas em segundo, os filhos de Israel 6 em terceiro e o prosélito em quarto. E assim 

sentar-se-ão e assim serão interrogados em tudo. E o sacerdote que for nomeado 7 [à 

cabe]ça dos Numerosos terá entre trinta e sessenta anos, instruído no livro de 8 [HAGY] 

em todas as normas da lei para dizê-las de acordo com suas normas. Vacat. E o Inspetor 

 ,que está sobre todos os acampamentos terá entre trinta anos e sessenta anos (המבקר)

mestre em todo 10 segredo dos homens e em toda língua segundo suas famílias. Por sua 

autoridade entrarão os membros da assembléia, 11 qual por seu turno; e todo assunto que 

qualquer homem deva dizer ao Inspetor (מבקר), que o diga 12 em relação com qualquer 
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disputa ou juízo. Vacat. E esta é a regra dos Numerosos, para prover por todas as suas 

necessidades: a remuneração 13 de dois dias cada mês pelo menos. Colocá-lo-ão na mão 

do Inspetor (מבקר) e dos juízes. 14 Dele darão para os órfãos, e com ele reforçarão a mão 

dos necessitados e os pobres, e para o ancião que 15 [desfa]lece, e para o homem errante, 

e para o cativo de um povo estrangeiro, e para a donzela que 16 tem protetor, e para a 

sol[teira] que não tem pretendente; e para todas as obras da corporação, e não 17 [será 

privada de seus meios a casa da corporação.] Vacat. E esta é a exata interpretação da 

reunião d[os Numerosos, e estes são os fundamentos] 18  [que fazem a assembléia.] 

Vacat. E esta é a exata interpretação das normas pelas quais [se regerão] 19 [até que 

surja o messias] de Aarão e de Israel. Ele expiará por seus pecados [... o perdão, e a 

culpa] 20 [...] na riqueza embora ele saiba, e [...] 21 [...] será castigado seis dias. E o que 

fa[la...] 22 [...] sem justificação [será castigado um] ano [...] 

Documento de Damascob (CD-B) 

Col. XIX (=CD-A VII,5-l0; VIll,2-21) 

1 é para eles garantia de que viverão mil gerações. Vacat. Como está escrito: “Ele 

guarda a aliança e a graça 2 para os que o amam e observam os seus preceitos por mil 

gerações”. E se habitam nos acampamentos de acordo com a regra 3 da terra, como era 

desde antigamente, e tomam mulheres conforme o uso da lei e engendram filhos, 4 

caminharão de acordo com a lei. Vacat. E segundo a norma das instruções, segundo a 

regra da lei diz: “entre um homem e sua mulher, e entre um pai e seu filho”. Porém 

(sobre) todos aqueles que desprezam os preceitos 6 as ordens, que se derrame sobre eles 

a retribuição dos ímpios, quando Deus visitar aterra,7 quando vier a palavra que está 

escrita pela mão de Zacarias o profeta: “Desperta, espada, contra o meu pastor, e contra 

o varão que é meu companheiro – oráculo de Deus – fere o pastor e se dispersará o 

rebanho 9 e eu retornarei minha mão sobre os pastorzinhos”. E os que lhe são fiéis, são 

os pobres do rebanho. 10 Estes escaparão na época da visita; porém os que restam serão 

entregues à espada quando vier o messias 11 “de Aarão e de Israel. Como sucedeu na 

época da visita do primeiro, como disse {Ezequiel} 12 pela mão de Ezequiel: “{marca} 

Para marcar com um tau as frontes dos que suspiram e gemem”. 13 Porém os que 

restaram foram entregues à espada que executa a vingança dia aliança. Assim será o 

juízo de todos os que entram 14 em sua aliança porém não se mantêm firmes nestes 

preceitos; serão visitados para a destruição pela mão de Belial. 15 Este é o dia em que 
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Deus visitará, como disse: “Os príncipes de Judá são como os que movem 16 a fronteira, 

sobre eles derramarei como á[gua] o furor”. Pois entraram na aliança da conversão, 17 é 

não se apartaram do caminho dos traidores e se contaminaram pelos caminhos da 

luxúria e com riqueza ímpia, 18 vingando-se, guardando rancor cada qual contra seu 

irmão, odiando cada qual o seu vizinho e desprezando cada qual 19 o seu consangüíneo; 

aproximaram-se da incontinência, e atuaram com arrogância por riqueza e beneficio. 20 

Cada qual fez o que era reto [aos seus] olhos e escolheu cada qual a obstinação de seu 

coração. Não se separaram do povo 21 e de seus pecados. E se [rebe]laram com 

insolência andando pelo caminho dos ímpios, dos quais 22 Deus diz: “Seu vinho é 

veneno de serpentes, e cabeça de áspides brutal”. As serpentes 23 são os reis dos povos, e 

o vinho são os seus caminhos, e a cabeça das áspides é a cabeça dos reis da Grécia que 

vêm para executar contra eles a vingança. Porém todas estas coisas não as entenderam 

os construtores 25 do muro e os rebocadores com gesso por causa de alguém que anda 

com o vento e levanta tempestades e prega 26 mentiras ao homem, aquele contra cuja 

inteira congregação a cólera de Deus se inflamou. Vacat. E o que diz Moisés 27 a Israel: 

“Não por tua justiça nem pela retidão de teu coração vais possuir estas nações, mas 

porque ele amou teus pais e guarda o juramento”. Assim é  29 o juí[zo] dos convertidos 

de Israel que se apartam do caminho do povo por causa do amor de Deus. Ele ama os 

primeiros 30 que testemunharam contra o povo seguindo a Deus, e os que vêm após eles, 

pois a eles pertence 31 a aliança dos pais. E Deus odeia e aborrece os construtores do 

muro e sua ira se inflama contra eles e contra todos 32 os que os seguem. E como este 

juízo será ode todos os que rejeitam os preceitos de Deus 33 e os abandonam e se 

apartam na obstinação de seu coração. E assim, todos os homens que entraram na 

aliança 34 nova na terra de Damasco e se voltaram e traíram e se distanciaram do poço 

de águas vivas, 35 não serão contados na assembléia do povo e não serão inscritos em 

suas [lis]tas desde o dia da reunião (do que en(sina) / do mestre) 

Col. XX 

1 do Mestre único até que surja o messias de Aarão e de Israel. Vacat. E assim é o juízo 

2 de todo o que entra na congregação dos homens de santidade perfeita e é remisso no 

cumprimento das instruções dos retos. 3 Este é o homem que é fundido no forno. 

Quando suas obras forem manifestas, será expulso da congregação 4 como aquele cujo 

lote não caiu entre os discípulos de Deus. De acordo com sua ofensa o repreenderão os 
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homens 5 de conhecimento, até o dia em que volte para tomar o seu lugar na reunião dos 

homens de santidade perfeita {pois não 6 está seu lote em meio de). Porém quando suas 

obras forem manifestas, segundo a exata interpretação da lei na qual andaram 7 os 

homens de santidade perfeita, que ninguém se junte a ele na riqueza nem no trabalho, 8 

pois o amaldiçoaram todos os santos do Altíssimo. E segundo este juízo (se procederá) 

com todos os que desprezam, tanto entre os primeiros 9 como entre os últimos, pois 

puseram ídolos em seu coração (e puseram) e caminharam na obstinação de 10 seu 

coração. Não há para eles parte na casa da lei. Serão julgados segundo o juízo de seus 

companheiros que voltaram 11 com os homens insolentes, pois falaram falsidade sobre 

as normas santas e desprezaram 12 a aliança (de Deus) e o pacto que estabeleceram na 

terra de Damasco que é a aliança primeira. 13 E não haverá para eles nem para as suas 

famílias parte na casa da lei. E desde o dia 14 da reunião do ensinante único até a 

consumação de todos os homens da guerra que voltaram 15 com o homem de mentiras 

haverá uns quarenta anos [...] E nessa época se acenderá 16 a cólera de Deus contra 

Israel, como diz: “Não há rei, nem príncipe, nem juiz, nem [qu]em 17 repreenda na 

justiça”. Porém os convertidos do pecado de [Ja]có, os observantes da aliança de Deus, 

falarão então cada qual 18 a seu próximo para santificar cada qual o seu irmão, para que 

seus passos se afirmem no caminho de Deus e Deus atenda 19 suas palavras. E ele 

escutará; e será escrito um livro de recordação [diante dele] para os que temem a Deus e 

pensam em 20 seu nome, até que seja revelada a salvação e a justiça aos que temem [a 

Deus. E discernirão] de novo entre o justo 21 e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem 

não o serve. Ele usa de misericórdia com [milhares], com quem o ama 22 e com quem 

lhe é fiel, por mil gerações. [...os d]a casa de Peleg que saíram da cidade santa 23 e se 

apoiaram sobre Deus na época da infidelidade de Israel; porém contaminaram o templo 

e voltaram de novo 24 ao ca[minho] do povo em algumas coisas. Todos eles, cada qual 

segundo o seu espírito, serão julgados no conselho 25 santo. Vacat. E todos os violadores 

da fronteira da lei entre os que entraram na aliança, quando se manifestar 26 a glória de 

Deus a Israel serão cortados do meio do acampamento, e com eles todos os ímpios de 27 

Judá nos dias das depurações. Vacat. Porém todos os que se mantêm firmes nestas 

normas, indo 28 e vindo de acordo com a lei e escutam a voz do Mestre, e confessam 

diante de Deus: “Certamente 29 pecamos, tanto nós como nossos pais, caminhando 

contrariamente às ordens da aliança; justiça 30 e verdade são os teus juízos contra nós”; e 

não levantam a mão contra as suas normas santas e seus juízos 31 justos e seus 

testemunhos verdadeiros; e são instruídos nas ordens primeiras 32 conforme as quais 
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foram julgados os homens do Único; e prestam ouvidos à voz do Mestre de Justiça; e 

não rejeitam 33 as normas santas quando as ouvem; eles se regozijarão e se alegrarão, e 

seu coração será forte, e dominarão 34 sobre todos os filhos do mundo. E Deus expiará 

por eles, e eles verão sua salvação pois se refugiaram em seu santo nome.1 

 

4QDocumento de Damascoa (4Q266 [4QDa]) 

Frag. 1 (linhas 2-8 = 4QDb 2 I,1-6; linhas 9-17 = CD-A I,1-11) 

1 [... as gerações] últimas. Por acaso não? ...[...] 2 [...] esse é o seu começo e esse o seu 

fim [...] 3 [... até] que venha sobre eles, pois ...[...] 4 [... pois não há] antes nem depois 

em seus festivais [...] 5 [...Vacat. Por acaso não estabeleceu os tempos da i[ra para os 

que não conhecem?] 6 [...] vontade, para os que investigam os seus preceitos e 

[caminham pelo perfeito] 7 caminho e [...e investi]gam nas coisas ocultas e abrem os 

seus ouvidos e [escutam as coisas profundas] 8 e compreendem tudo o que sucede 

quando vem sobre eles. Vacat. [...] 9 Agora, pois, escutai-me todos os que conheceis a 

justiça, e compreendei as obras [de Deus; pois ele tem uma querela] 10 [com toda carne] 

e executará o juízo contra todos os que o desprezam. Porque quando foram infiéis ao] 11 

[abandoná-lo, ele ocultou o seu ros]to de Israel [e] de seu santuário e os ent[regou à 

espada. Porém quando recordou] 12 [a aliança dos pri]meiros pres[ervou um re]sto para 

Israel e n[ão os entregou à destruição.] 13  [E no tempo da ira,] aos trezentos e noven[ta 

an]os [após tê-los entregue nas mãos de Nabucodonosor,] 14 [rei da Babilônia,] os 

visitou e fe[z brotar de Isra]el e de Aar[rão] um bro]to da plantação para possuir] 15 [sua 

terra e para engordar com os be]ns de seu solo. E eles com]preenderam a sua 

ini]quidade e souberam que eles eram] 16 [homens culpáveis; porém eram como cegos e 

como os que às apalpadelas bus]cam o cam[inho durante vinte anos. E] 17 [Deus 

                                                 
1 É certo que esse redator não é o mesmo de 1QS (seria “querer demais” essa probabilidade). Esse fala em 

tom discursivo sobre a expulsão, nos caps. 19 e 20. Em 1QS nós temos a norma de expulsão (aqui 

também – “sejam cortados do meio do acampamento”). Nestes dois caps. temos a explicação do 

“porquê” da expulsão, deixando claro os motivos de sua existência. Pergunta: quem será que veio 

primeiro? A norma ou a explicação? (nessa caso acho que é difícil saber, só se se soubesse a datação do 

livro. Mas olhando apenas do ponto de vista literário (e sociológico), pode-se chegar a uma resposta – não 

sei qual). Posso levantar alguma discussão trabalhando com a ajuda dos próprios textos (com suas 

próprias explicações), fazendo uma leitura das normas (as leis em si, sobretudo de 1QS à luz de CD 19-

20. 
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considerou suas obras, porque o busca]vam [com coração perfeito, e suscitou um Mestre 

de Justiça] 


