Paralelos entre
Jesus e os Manuscritos
do Mar Morto
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Paralelos entre Jesus e os Essênios
OS ESSÊNIOS

JESUS

1) ACERCA DA UNIDADE:
Os essênios promoviam a unidade (Yachad) em amor.
(Philo; A Hipotética 11:2)

1) ACERCA DA UNIDADE:
"para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu
em ti, que também eles sejam um em nós; para que o mundo creia
que tu me enviaste." – Yochanan (João 17:21).

2) O CONSELHO DOS DOZE E OS TRÊ SACERDOTES:
No conselho da comunidade (eklesia) haverá doze homens sendo
três sacerdotes, perfeitos em tudo o que a torah revela, por
praticarem a verdade, a justiça, o direito, a caridade afetuosa e a
modéstia de conduta uns para com os outros, por conservarem a fé
na terra de modo firme e espírito contrito, e por expiarem a
iniqüidade entre os que praticam o direito. E se sujeitam à aflição,
e se comportam para com todos os homens segundo a medida da
verdade e a norma do tempo.
(1QS 8.1-4)

2) O CONSELHO DOS DOZE E OS TRÊ SACERDOTES:
13 Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e
vieram para junto dele. 14 Então, designou doze para estarem
com ele e para os enviar a pregar 15 e a exercer a autoridade de
expelir demônios. 16 Eis os doze que designou: Simão, a quem
acrescentou o nome de Pedro; 17 Tiago, filho de Zebedeu, e
João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer
dizer: filhos do trovão; 18 André, Filipe, Bartolomeu, Mateus,
Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, 19 e Judas
Iscariotes, que foi quem o traiu. (MARCOS 3:13-19)

Os essênios estabeleciam um conselho de 12 para direcionar a
comunidade (1QS 8:1-4). Compare isto com a autoridade dada a
JESUS para os 12 talmidim (discípulos), a fim de que eles
pudessem gerenciar o povo.

“ ...Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me
estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de
que nós fôssemos para os gentios, e eles, para a circuncisão; 10
recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o
que também me esforcei por fazer.” (GALATAS 2:9)
Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de
Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que
te vamos pedir. 36 E ele lhes perguntou: Que quereis que vos
faça? 37 Responderam-lhe: Permite-nos que, no teu reino, nos
assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda.
MARCOS 10:35
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3) A CEIA COMUNAL
Comerão juntos, juntos bendirão, e juntos tomarão conselho... E
quando prepararem a mesa para comer, ou o vinho para beber, o
sacerdote estenderá sua mão por primeiro abençoar as primícias
do pão e depois do vinho. (1QS VI: 3-6)

3) A CEIA COMUNAL
MARCOS 14: 22 E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e,
abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu
corpo. 23 A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças,
o deu aos seus discípulos; e todos beberam dele. 24 Então, lhes
disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado
E quando eles se reunirem em torno da mesa para comer e beber o em favor de muitos.
vinho novo, quando a mesa comum estiver posta para comer e o
vinho novo servido para beber, que nenhum homem estenda sua LUCAS 22: 17 E, tomando um cálice, havendo dado graças,
mão para servir-se das primícias do pão e do vinho antes do disse: Recebei e reparti entre vós; 18 pois vos digo que, de agora
sacerdote; pois ele é quem vai abençoar as primícias do pão e do em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o
vinho, e será o primeiro a servir-se do pão. Depois disso, o reino de Deus. 19 E, tomando um pão, tendo dado graças, o
Messias de Israel estenderá sua mão e servir-se-á do pão, e toda a partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós;
congregação da comunidade proferirá uma benção, cada homem fazei isto em memória de mim.
na ordem de sua dignidade. É de acordo com este estatuto que eles
deverão proceder em cada refeição na qual pelo menos dez
homens estiverem reunidos. (1QSa 2:11-22)

4) ACERCA DO KORBAN:
A Halachah sobre a questão de "Korban" (uma oferta) ser usada
como desculpa para violar a Torá é encontrada de forma similar
entre os essênios:
E ninguém consagrará a Deus o alimento de sua casa, pois é
como Ele disse: Cada um caça seu irmão com uma rede (ou
oferenda votiva- Miquéias 7:2) (Documento de Damasco 16:13).

4) ACERCA DO KORBAN:
Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o
mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? 4 Porque
Deus ordenou: Honra a teu pai e a tua mãe; e: Quem maldisser a
seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. 5 Mas vós dizeis: Se
alguém disser a seu pai ou a sua mãe: É Korban (oferta) ao
Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim; 6 esse jamais
honrará a seu pai ou a sua mãe. E, assim, invalidastes a palavra de
Deus, por causa da vossa tradição. (Mateus 15:3-6)

3

5) NÃO LEVAR NADA CONSIGO:
Sobre as viagens dos essênios para pregarem a Palavra do Eterno,
veja o que diz o historiador Flavius Josefus:
"...e se alguém do segmento deles vem de outros lugares, o que
eles têm permanece aberto a eles, como se fossem um deles...
como se fossem conhecidos deles de muito tempo. Por esta razão
eles não levam nada consigo quando viajam a lugares remotos,
apesar de ainda levarem suas armas, por medo de ladrões. Da
mesma forma, existe em cada cidade onde eles vivem, alguém
com a atribuição particular de cuidar dos estranhos, e prover
roupas e outras necessidades para eles." (Josephus; Guerras 2:8:4)

5) NÃO LEVAR NADA CONSIGO:
... 9 Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos;
10 nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem
sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu
alimento. (MATEUS 10:9-11).
“ ... 7 Chamou a si os doze, e começou a enviá-los de dois a dois,
e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, 8 e ordenou-lhes
que nada tomassem para o caminho, senão um bordão; nem
alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto; 9 mas que calçassem
sandálias e que não vestissem duas túnicas.” (MARCOS 6:7-9)
Lucas 22:35 E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje
ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles
responderam: Nada.

6) ACERCA DO DIVÓRCIO:
“...Serão apanhados em fornicação duas vezes,tomando uma
segunda mulher enquanto a primeira ainda vive, ao passo que o
principio da criação é: macho e fêmea Ele os criou.”
( DOCUMENTO DE DAMASCO 4:4)

6) ACERCA DO DIVÓRCIO:
Mateus 19: 4 Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes
lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea 5 e disse:
Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e
serão dois numa só carne? 6 Assim não são mais dois, mas uma
só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem.

7) AS OBRAS QUE O MESSIAS FARIA:

7) AS OBRAS QUE O MESSIAS FARIA:
Jesus conhecia bem o Messias esperado pelos essênios. Veja a
explicação que ele deu a Yochanan Bar Zachariá (João Batista).
LUCAS 7: 22 "Então lhes respondeu: Ide, e contai a Yochanan o
que tens visto e ouvido: os cegos vêem, os coxos andam, os
leprosos são purificados, e os surdos ouvem; os mortos são
ressuscitados, e aos pobres são anunciadas as Boas Novas."

"[os céus] e a terra ouvirão ao Seu Messias, e ninguém se afastará dos
mandamentos dos santos. Vocês que buscam ao S-NHOR, fortaleçam-se no
serviço dEle! Todos vocês esperançosos em (seu) coração, vocês não
encontrarão o S-NHOR nisto? Porque o S-NHOR considerará os hassidim
(pios) e chamará os justos pelo nome. Sobre os pobres o Seu espírito pairará e
renovará os fiéis com o Seu poder. E Ele glorificará os hassidim (pios) no
trono do Reino Eterno. Ele que libera os cativos, restaura a visão dos cegos,
endireita os [tortos]... E o S-nhor fará coisas gloriosas que nunca houveram...
Pois Ele curará os feridos, e reviverá os mortos e trará as Boas Novas aos
pobres..." (4Q521)
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8) SOBRE REPREENDER UM IRMÃO
Que cada qual repreenda seu irmão com amor misericordioso. E
que ninguém fale a seu próximo com ira ou murmurando, ou com
ciúme maligno. E ademais, que ninguém leve um assunto contra
seu próximo aos numerosos se não for com repreensão diante de
testemunhos. (Frag. 1 col. II = 1QS V:21-VI:7)

8) SOBRE REPREENDER UM IRMÃO
Mateus 18: 15 Se teu irmão pecar contra ti, vai argüi-lo entre ti e
ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16 Se, porém, não te
ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo
depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se
estabeleça. 17 E, se ele não os atender, dize-o à igreja; e, se
recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e
publicano.
1 Timóteo 5:19 Não aceites denúncia contra presbítero, senão
exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas.

9) PAGAR O MAL COM O BEM
Reconheço que em sua mão está o juízo de todo vivente, e todas
as suas obras são verdade. Quando se desatar a angustia o
louvarei, o mesmo que lhe cantarei por sua salvação. Não
devolverei a ninguém uma má recompensa; com o bem
perseguirei o varão, pois cabe a Deus o juízo de todo o ser vivente.
( 1QS 10: 16-18)

9) PAGAR O MAL COM O BEM
Lucas 6:27 Mas a vós, que ouvis, digo: Amai a vossos inimigos,
fazei bem aos que vos aborrecem,
Lucas 6:31 Como quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles. 32 Se amais os que vos amam, qual é a
vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os
amam. 33 Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a
vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. 34 E, se
emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa
recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores,
para receberem outro tanto.35 Amai, porém, os vossos inimigos,
fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga; será
grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é
benigno até para com os ingratos e maus.
Romanos 12:21 Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal
com o bem.
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10) OS ESSÊNIOS E O CELIBATO
Opunham-se aos prazeres como se fossem maus, e consideravam
como virtude o domínio de si mesmo e não a submissão à s
paixões. Eles não aceitavam o matrimônio, mas adotavam os
filhos de outros, quando ainda estavam em idade apropriada para
captar seus ensinamentos, comportavam-se com eles como se
fossem seus filhos e tratavam de os adaptar a seus próprios
costumes. Não desaprovavam o matrimônio nem sua
correspondente procriação, mas não se fiavam na liberdade das
mulheres e estavam seguros de que nenhuma delas era fiel a um só
homem. Flavio Josefo – Guerras II : 120-121
Há outra ordem de essênios que têm um tipo de vida, com
costumes e normas legais iguais aos dos outros, mas diferem em
sua concepção sobre o matrimônio. Crêem que os que não se
casam perdem a parte mais importante da vida, quer dizer, a
procriação, e, mais ainda, se todos tiverem a mesma idéia, a raça
humana desaparecerá em seguida. Flavio Josefo – Guerras II 160

10) JESUS E O CELIBATO
Mateus 19: 10 Os discípulos de Jesus disseram: —Se é esta a
situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar.
11 Jesus respondeu: —Este ensinamento não é para todos, mas
somente para aqueles a quem Deus o tem dado. 12 Pois há razões
diferentes que tornam alguns homens incapazes para o
casamento: uns, porque nasceram assim; outros, porque foram
castrados; e outros ainda não casam por causa do Reino do Céu.
Quem puder, que aceite este ensinamento.

11) SERVOS UNS DOS OUTROS
O seu número é superior a quatro mil. Não têm mulheres nem
criados, porque estão convencidos de que as mulheres não
contribuem para o descanso da vida. Quanto aos escravos,
consideram uma ofensa à natureza, que fez todos os homens
iguais, querer sujeitá-los. Vivem entre eles e desempenham o
papel de servos uns para com os outros e escolhem homens de
bem da ordem dos sacerdotes, para que eles recebam tudo o que
eles recolhem de seu trabalho e têm o cuidado de fornecer
alimento a todos. (Antiguidades Judaicas XVIII: 11-25)

11) SERVOS UNS DOS OUTROS
João 13:14 Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os
pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros.
Gálatas 5:13 Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade;
porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne; sede,
antes, servos uns dos outros, pelo amor.
Marcos 10: 43 Mas entre vós não é assim; pelo contrário, quem
quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva;
44 e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos.
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12) ACERCA DA LUXÚRIA (COBIÇA) DOS OLHOS
...para que possam abster-se de todo o mal e ater-se a todo o bem;
para que possam praticar a verdade, a retidão e a justiça sobre a
face da terra, e não mais seguir obstinadamente um coração
pecador e olhos cheios de luxúria cometendo toda espécie de
mal. (1QS 1:6 - PRECEITO DA COMUNIDADE)
Ouvi agora, meus filhos, e eu desvelarei vossos olhos para que
possais ver e entender as obras de Deus, para que opteis pelo que
agrada a Ele e rejeiteis o que Ele abomina, para que possais
conduzir-vos perfeitamente por todos os Seus caminhos e não
seguir nem pensamentos reprováveis nem olhos lascivos.
(DOCUMENTO DE DAMASCO - CD II:14-16)

13) ACERCA DA EXPIAÇÃO DO PECADO
Devera haver no Conselho da Comunidade doze homens e três
Sacerdotes perfeitamente versados em tudo que foi desvelado da
Lei, cujas obras serão a verdade, retidão, justiça, bondade e
humildade. Deverão preservar a fé na Terra com firmeza e
docilidade, e deverão expiar o pecado pela pratica da justiça e pelo
sofrimento das dores da aflição. (1QS VIII:1)

12) ACERCA DA LUXÚRIA (COBIÇA) DOS OLHOS
MATEUS 5: 27 Vocês ouviram o que foi dito: ‘Não cometa
adultério’. 28 Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olha para
uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no
coração. 29 Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e
jogue-o fora! É melhor perder um membro, do que o seu corpo
todo ser jogado no inferno.
MATEUS 23: 25 Ai de vocês, doutores da Lei e fariseus
hipócritas! Vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por
dentro vocês estão cheios de desejos de roubo e cobiça.
MATEUS 6: 22 A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sadio,
o corpo inteiro fica iluminado. 23 Se o olho está doente, o corpo
inteiro fica na escuridão.
13) ACERCA DA EXPIAÇÃO DO PECADO
Hebreus 2:10 Porque convinha que aquele, por cuja causa e por
quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória,
aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o Autor da salvação
deles.
Hebreus 2:17 Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante
aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo
que é de Deus, para expiar os pecados do povo.
Hebreus 2:9 vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo
sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da
morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de
Deus, provasse a morte por todo homem.
1 João 2:2 e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não
somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
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14) ACERCA DAS RIQUEZAS
E se lhe cai a sorte de incorporar-se aos fundamentos comunidade
segundo os sacerdotes e a maioria dos homens da aliança, também
seus bens e suas posses serão incorporados em mãos do inspetor
sobre as posses dos numerosos. (1QS 6:18-20)

14) ACERCA DAS RIQUEZAS
MATEUS 6: 19 «Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça
e a ferrugem corroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. 20
Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem
corroem, e onde os ladrões não assaltam nem roubam. 21 De fato,
onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração.

E se lhe cai a sorte de incorporar-se à comunidade, o inscreverão
na Regra de sua categoria em meio aos seus irmãos para a lei, para
o juízo, para a pureza e para a colocação em dos seus bens. E seu
conselho será para a comunidade, o mesmo que seu juízo. E estas
são as normas com as quais se julgará na investigação da
comunidade segundo os casos. Se se encontrar entre eles alguém
que tenha mentido acerca dos bens com conhecimento, o
separarão da refeição pura dos numerosos por um ano e será
castigado a um quarto do seu pão. ( 1QS 6:22-25)

MATEUS 6: 24 Ninguém pode servir a dois senhores. Porque, ou
odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o
outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas.»

Todos os que se oferecem voluntariamente à sua verdade trarão
todo o seu conhecimento, suas forças e suas riquezas à
comunidade de Deus para purificar o seu conhecimento na
verdade dos preceitos de Deus e ordenar as suas forças segundo os
seus caminhos perfeitos e todas as suas riquezas segundo o seu
conselho justo. ( 1QS 1:11-13)

Depreciam a riqueza, e entre eles existia uma admirável
comunhão de bens. Não se pode encontrar a ninguém que seja
mais rico que os outros, pois têm uma lei segundo a qual os que
entram na comunidade entregam suas posses à ordem, de modo

Marcos 10:17 E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem
ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom Mestre,
que farei para herdar a vida eterna? 18 Respondeu-lhe Jesus: Por
que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. 19
Sabes os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não
furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém,
honra a teu pai e tua mãe. 20 Então, ele respondeu: Mestre, tudo
isso tenho observado desde a minha juventude. 21 E Jesus,
fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta: Vai, vende tudo
o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu; então, vem
e segue-me. 22 Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirouse triste, porque era dono de muitas propriedades. 23 Então,
Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão
dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! 24
Os discípulos estranharam estas palavras; mas Jesus insistiu em
dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas
entrar no reino de Deus! 25 É mais fácil passar uma (Gamláh =
corda, camelo em aramaico) corda pelo fundo de uma agulha do
que entrar um rico no reino de Deus.
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que não existe em nenhum deles nem a humilhação da pobreza e
nem a vaidade da riqueza, sendo que o patrimônio de cada um
forma parte de uma comunidade de bens, como se todos fossem
irmãos. ( FLAVIO JOSEFO - GUERRAS DOS JUDEUS II: 122).

Lucas 19: 1 Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. 2
Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e
rico, 3 procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa
da multidão, por ser ele de pequena estatura. 4 Então, correndo
adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia
de passar. 5 Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para
cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar
hoje em tua casa. 6 Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com
alegria. 7 Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele
se hospedara com homem pecador. 8 Entrementes, Zaqueu se
levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a
metade dos meus bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado
alguém, restituo quatro vezes mais. 9 Então, Jesus lhe disse:
Hoje, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de
Abraão.
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15) O POÇO DA ÁGUA DA VIDA
No capítulo 4 de Yochanan (João) encontramos a alegoria da
"Água Viva" saindo do poço de Ya'akov (Jacó) e trazendo a
salvação e a vida eterna. No Manual de Disciplina dos essênios, a
lição da "água viva" é encontrada e retirada simbolicamente do
poço de Bamidbar (Números 21:8), identificado pelo pergaminho
como sendo a Torá. Podemos concluir que Yochanan (João) 4 é
um MIDRASH (interpretação alegórica), baseada num conceito
existente entre os essênios naquela época, para concluir que
JESUS é a Torah Viva, nossa fonta de vida eterna.
PRECEITO DE DAMACO 6:4-5
Mas Deus os lembrou da aliança feita com os antepassados e
suscitou de Aarão homens de discernimento, e de Israel, homens
de sabedoria, e ELE os fez ouvir. E eles cavaram o POÇO: “o
poço que os príncipes cavam, que os chefes do povo perfuram
com o cajado.
Números 21: 16 Dali partiram para Beer; este é o poço do qual
disse o SENHOR a Moisés: Ajunta o povo, e lhe darei água.
17 Então, cantou Israel este cântico: Brota, ó poço! Entoai-lhe
cânticos!
18 Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo
abriram, com o cetro, com os seus bordões. Do deserto,
partiram para Matana.
O poço é a TORAH, e aqueles que o cavaram eram os convertidos
de Israel que saíram de Judá, permanecendo por algum tempo na
terra de Damasco. Deus denominou-os a todos príncipes porque
iam ao encontro dele, e ninguém questionava sua reputação. O
cajado é o interprete da TORAH de quem ISAÍAS dissera: “Ele
fabrica uma ferramenta para a sua obra; (IS. LIV., 16); e os
chefes do povo são aqueles que vieram para cavar o POÇO com

15) O POÇO DA ÁGUA DA VIDA
4 E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. 5
Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das
terras que Jacó dera a seu filho José. 6 Estava ali a fonte de
Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por
volta da hora sexta. 7 Nisto, veio uma mulher samaritana tirar
água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. 8 Pois seus discípulos
tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9 Então, lhe disse a
mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim,
que sou mulher samaritana (porque os judeus não se dão com os
samaritanos)? 10 Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de
Deus e quem é o que te pede: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e
ele te daria água viva. 11 Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens
com que a tirar, e o poço é fundo; onde, pois, tens a água viva? 12
És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o
poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos, e seu
gado? 13 Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter
sede; 14 aquele, porém, que beber da água que eu lhe der
nunca mais terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe der será
nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 15 Disse-lhe a
mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha
sede, nem precise vir aqui buscá-la. 16 Disse-lhe Jesus: Vai,
chama teu marido e vem cá; 17 ao que lhe respondeu a mulher:
Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho
marido; 18 porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens
não é teu marido; isto disseste com verdade. 19 Senhor, disse-lhe
a mulher, vejo que tu és profeta. 20 Nossos pais adoravam neste
monte; vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se
deve adorar. 21 Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a
hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis
o Pai. 22 Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que
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cajados, com os quais o cajado ordenou que caminhassem durante conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23 Mas vem a
toda a era da iniqüidade - e sem estes não achariam nada – até que hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o
venha aquele que ensinará a retidão no final dos tempos,
Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai procura
para seus adoradores. 24 Deus é espírito; e importa que os seus
adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25 Eu sei,
MANUSCRITO 1QS:10:11-12
Direi a DEUS, ao Altíssimo: “ minha Retidão” e “Autor de respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo;
minha Bondade”, “Fonte de Conhecimento” e “ POÇO DE quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. 26 Disse-lhe
SANTIDADE”.
Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo.
João 7:37 No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus
e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38 Quem
crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de
água viva. 39 Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam
de receber os que nele cressem; pois o Espírito até aquele
momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda
MANUSCRITO 1QS:11:7-8
Meus olhos fitaram, esgazeados, o que é ETERNO, a sabedoria glorificado.
ocultada aos homens, o conhecimento e os sábios planos ocultados
aos filhos dos homens; uma FONTE de retidão e um Apocalipse 7:17 pois o Cordeiro que se encontra no meio do
MANANCIAL de poder, uma NASCENTE de glória escondida trono os apascentará e os guiará para as fontes da água da vida. E
do conjunto feito de carne.
Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
MANUSCRITO 1QS:11:5
Pois minha luz surgiu do POÇO de Seu conhecimento; É da
FONTE de Sua retidão que advém minha salvação, e de Seus
maravilhosos mistérios advém a luz de meu coração.

MANUSCRITO 1QSb 1:3
Que o ETERNO vos abençoe da Morada da Sua Santidade; que
do céu ELE abra para vós uma fonte eterna que não falhará! Que
o ETERNO vos beneficie com todas as bênçãos celestes; Que o
ETERNO vos ensine o conhecimento dos Santos! Que o ETERNO
destranque para vós a FONTE perpétua; que o ETERNO não
recuse AS ÁGUAS DA VIDA aos que têm sede!

Apocalipse 21:6 Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e
o Ômega, o Princípio e o Fim. Eu, a quem tem sede, darei de
graça da fonte da água da vida.
Apocalipse 22:1 Então, me mostrou o rio da água da vida,
brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. 2
No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a
árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês
em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos.

MANUSCRITO 1QH 2:18
Tu colocaste o ensinamento e o discernimento, para que ele
pudesse fazer jorrar uma FONTE de conhecimento para todos os Apocalipse 22:17 O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que
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homens inteligentes.

ouve, diga: Vem! Aquele que tem sede venha, e quem quiser
receba de graça a água da vida.

MANUSCRITO 1QH 12:29
Como o pó responderá a seu Criador? E como entenderá Suas
obras? Como o pó entenderá a FONTE da eternidade, o POÇO
da Glória e a FONTE do conhecimento.
MANUSCRITO 1QH 6:17
... Uma FONTE de luz transformar-se-á numa FONTE eterna
jorrando sem cessar...
MANUSCRITO 1QH 8:16-17
Mas Tu, ó meu Deus, puseste em minha boca algo como uma
chuva para todos os sedentos e uma FONTE
DE ÁGUAS
VIVAS que jamais se extinguirão.
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