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A descoberta dos Manuscritos do Mar Morto trouxe novas perspectivas sobre as
pesquisas a respeito do judaísmo pós-bíblico e o apocalipticismo judaico. Essa descoberta
trouxe duas percepções, por um lado, os manuscritos de Enoque nos fizeram revisar a
compreensão do surgimento e desenvolvimentos primitivos da literatura apocalíptica, como
também, as correspondências entre o conteúdo apocalíptico e os documentos sectários
descobertos recentemente, particularmente o que tange o mundo angélico e sua escatologia.
Portanto, o epíteto “uma comunidade apocalíptica” dado a Qumrã, é uma conjuntura singular
para a contextualização do pensamento apocalíptico.
Embora Collins nos apresente a importância dos achados de Qumrã para o estudo do
pensamento apocalíptico, ele defende que nem todos os documentos encontrados em Qumrã
tenham sido produzidos exclusivamente por uma comunidade ou oriundos dos Essênios.
Retirando-se os textos bíblicos, algumas obras apócrifas e pseudepígrafas são bem mais
antigas que a comunidade de Qumrã. Apesar de existir uma parte importante de escritos
sectários que são identificados como originários de um movimento, é notório que estes
escritos não são necessariamente exclusivos de uma única comunidade. Assim, diversos
pesquisadores concordam que a seita do Mar Morto originou-se dentro dos Hassidim, no
período dos Macabeus. Por isso, conforme sugere Collins, “de forma alguma há certeza,
porém, de que toda a literatura apocalíptica do início do segundo século a.C. pertence a um
único movimento, ou que sua relação com os rolos é necessariamente genética”.1 Portanto, o
apocalipticismo de Qumrã engloba tradições oriundas dos livros de Enoque e Daniel, com
fundamental interesse na Torá, especialmente no que tange os aspectos legais ou haláquicos.
Um dos conceitos importantes encontrados nos textos de Qumrã é a idéia de revelação,
ou seja, a crença de que todas as coisas são reguladas de acordo com “os mistérios de Deus”.
Dentro deste contexto, tudo vem de Deus, mesmo as coisas que ainda não existem; também os
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pecados, que são causados pelo Anjo das Trevas, estão de acordo com os mistérios de Deus.
Um aspecto importante acerca da revelação a ser citado é o modo como os mistérios são
revelados; o Mestre da Justiça parece ser o mediador oficial da revelação para a comunidade,
a ele Deus deu o conhecimento de todos os mistérios. Além disso, os pehsarim possivelmente
são a literatura mais próxima do modelo apocalíptico de revelação, conforme sugere Collins:

Há óbvia similaridade entre sua interpretação da profecia e a interpretação de Jeremias
em Daniel 9. A afinidade com a interpretação de sonho de Daniel é ressaltada pelo uso
em comum da palavra pesher. Nos pesharim de Qumrã, as palavras de escritura são
tratadas como mistérios que se referem não apenas à época de seu autor, mas ao tempo
do fim, que agora está se cumprindo na história da comunidade.2

Todavia, é importante salientar que os pesharim não são apocalipses. Eles diferem em
seu modo de revelação e seu conteúdo não é de todo escatológico. Ademais, eles debatem os
textos bíblicos de forma muito mais sistemática do que qualquer apocalipse. Ainda assim,
devido às fontes de revelação ser misteriosas e haver algumas semelhanças com a revelação
apocalíptica, os pesharim são os textos mais próximos da revelação apocalíptica.
Outro tema importante apresentado no texto diz respeito à criação e o dualismo.
Collins cita o a instrução sobre os Dois Espíritos, na Regra da Comunidade, onde lemos: “Do
Deus do conhecimento provém tudo o que é e será. [...] Ele criou o homem para governar o
mundo, e designou para ele dois espíritos nos quais caminhar até a época da sua visitação: os
espíritos da verdade e o da perversidade.” 3 A passagem faz a associação dos dois espíritos
com a luz e com as trevas. Desse modo, há então um “Príncipe da Luz” que ajuda os “Filhos
da Luz” e um “Anjo das Trevas” que lidera os maus. O dualismo surge então com a afirmação
de que os homens têm em si ambos os espíritos, e eles estão em constante luta dentro de seus
corações. Em vista disto, esse dualismo dos Dois Espíritos era um aspecto importantíssimo e
influente na teologia sectária. Embora não fique muito claro que todos os membros da
comunidade tenham abraçado tal doutrina ou quaisquer requisitos ou ortodoxia a esse
respeito.
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As expectativas messiânicas em Qumrã surgem da insatisfação da comunidade com o
reinado dos Hasmoneus que eram os herdeiros dos Macabeus. Elas reaparecem no primeiro
século a. C. nos Salmos de Salomão e nos Manuscritos do Mar Morto. O texto “Filho de
Deus”, 4Q246, é interpretado com uma forma messiânica de um guerreiro, onde o texto
refere-se à queda de alguém perante um trono e prossegue dirigindo a um rei com referência a
“tua visão”. Por isso, o modo messiânico como o texto “Filho de Deus” é lido, encaixa-se
perfeitamente acerca do que sabemos sobre o messias davídico. Ou seja, “Ele guerreará pelo
poder de Deus, conquistará os gentios e restaurará o reino de Israel.” 4 É importante salientar
que diferente da figura humana messiânica trazida em Daniel 7, o texto de Qumrã evidencia o
messias como o “Filho do Homem” celestial, ou seja, uma reinterpretação de Daniel. Além
disso, o messianismo de Qumrã era distintivo a esse messias real, no tocante a estar
acompanhado e subordinado a um messias sacerdotal.
Acompanhando as expectativas messiânicas em Qumrã, o “fim dos dias” será marcado
não apenas pela vinda do messias, mas também pela guerra decisiva contra as forças do mal.
Onde os “Filhos da Luz” e os “Filhos das Trevas, o exército de Belial”, travarão a última
batalha no fim dos tempos. São vários os textos encontrados em Qumrã que aludem a essa
guerra, contudo, o relato mais elaborado encontra-se na Regra da Guerra, texto sobrevivente
em um manuscrito completo da Caverna 1 (1QM) e em algumas cópias fragmentadas da
Caverna 4. Como resultado, o quadro complica-se, pois, os fragmentos da Caverna 4 contêm
várias variantes e leituras que não têm paralelo em 1QM. Collins observa que, embora a
coluna 1 de 1QM faça numerosas alusões a Daniel, a estrutura geral da guerra na Regra da
Guerra foge de Daniel em vários pontos significativos. “O curso da guerra é agora medido em
sete fases, com as forças da luz e das trevas dominando alternadamente, até que Deus
intervenha decisivamente no período final.” 5 Portanto, a comunidade de Qumrã acreditava
que o dia da batalha final traria paz e consolo, mesmo que no Dia da Vingança fosse
necessário tomar as armas e lutar para que a guerra escatológica se desenrolasse. Contudo, até
os dias de hoje o que se sabe é que o assentamento de Qumrã foi destruído pelo exército
romano em 68 d.C.
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Conclui-se então que os Manuscritos do Mar Morto e os escritos do cristianismo
primitivo são juntos nossas principais referências de um grupo ou comunidade onde as
crenças apocalípticas tinham um importante papel, pois, as idéias apocalípticas da
comunidade, colocavam a sua teologia em um contexto cósmico e a reivindicação da
revelação divina, como uma garantia sobrenatural. A meta da comunidade de Qumrã era uma
vida angélica, para isso, um alto grau de pureza era exigido, tanto pelas leis levíticas, quanto
pelas regras escatologicas da seita. Neste aspecto, a função do Mestre da Justiça eram duas:
conduzir os participantes da comunidade pelos caminhos justos e corretos e fazer conhecer o
resultado do juízo divino através da revelação. Por isso, A Regra da Comunidade mostra-se
como o documento levítico mais importante, pois, no contexto da comunidade ele se tornou
uma espécie de manual de conduta em relação à vida em comunidade e no que tange os
aspectos de vida social. Portanto, a comunidade de Qumrã demonstra sua convicção
apocalíptica e em busca de um comportamento daqueles que andam em perfeita santidade,
diferentemente de outras comunidades sectárias, retiraram-se da sociedade para buscar o
glorioso céu na terra, um viver muito mais aproximado de Deus.

