IGREJA EVANGÉLICA DA PAZ
Rua Silva Jardim, 503 Macuco – Santos – SP
Cep 11015-021 – Telefone 0**13 3232-4337
www.iepaz.org.br – WhatsApp 13-98126-0055
e-mail: iepaz@terra.com.br

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OBREIROS
PALESTRAS APOLOGÉTICAS
2º Semestre de 2018

Jesus, Um Essênio?
Prof. Diác. Denis Willians dos Santos

“E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane” (Mc.13.5).

JESUS, UM ESSÊNIO?
“Jesus passou muitos anos com os essênios. Submeteu-se à sua doutrina, estudou com eles os
segredos da natureza, exercitou-se na terapêutica oculta e, para desenvolver o seu espírito,
dominou inteiramente os sentidos. Nenhum dia se passava sem que ele meditasse sobre os
destinos da humanidade e não interrogasse a si mesmo.
Foi uma noite memorável para a ordem dos essênios, e para o seu novo adepto, aquela em que ele
recebeu, no mais profundo segredo, a iniciação superior do quarto grau, aquela que não se
concedia senão no caso especial duma missão profética, desejada pelo irmão e confirmada pelos
Anciãos. As revezes, duas ou três essênias profetisas iniciadas, foram também admitidas à
cerimônia misteriosa. Empunhando fachos e palmas, saudavam o novo iniciado vestido de linho
branco como o "Esposo e o Rei" que elas haviam pressentido, e que viam talvez pela última vez!
Em seguida, o chefe da ordem, um velho centenário (Josefo diz que os essênios viviam muitos
anos), apresentou-lhe o cálice de ouro, símbolo da iniciação suprema, que encerrava o vinho da
vinha do Senhor, símbolo da inspiração divina. Alguns dizem que Moisés com os setenta bebera
dele. Outros fazem-no remontar até Abraão, que recebeu de Melquisedeque essa mesma iniciação,
sob as formas do pão e do vinho. Nunca o Ancião apresentara a taça senão a um homem no qual
tivesse reconhecido, com certeza, os sinais de uma missão profética. Mas esta missão, ninguém lha
podia definir: ele devia por si mesmo encontrá-la, visto que tal era a lei dos iniciados: nada pelo
exterior, tudo pelo interior. Doravante era livre, senhor das suas ações, liberto da ordem, ele próprio
hierofante, entregue ao vento do Espírito, que podia arremessá-lo ao abismo ou elevá-lo aos cimos,
superior à zona das tormentas e das vertigens" (Edouard Schuré, Os Grandes Iniciados –
Jesus).
A citação acima é uma mera lenda, desprovida de qualquer respaldo histórico e
arqueológico. Não existe nem sequer um resquício de uma prova rala, esquálida, que possa
pelo menos direcionar uma busca para obter a mínima informação, que venha validar a
possibilidade de Jesus ter sido iniciado na Comunidade dos Essênios. Estranhamente, existem
milhões de pessoas no mundo inteiro cada vez mais adeptas de relatos fictícios como esse.
OS ROLOS DO MAR MORTO
Um grande debate sobre a possibilidade de vincular Jesus aos essênios eclodiu entre os
teólogos nos últimos cinquenta anos. O motivo principal foi a descoberta dos manuscritos do
Mar Morto em onze cavernas na região de Qumran, a partir do ano de 1947. Foi a mais
espetacular descoberta arqueológica deste século e despertou uma grande expectativa no
mundo cristão e no esotérico.
Insinuava-se, inicialmente, que naqueles Rolos de Qumran podia estar escondida alguma
parte dos anos obscuros da mocidade de Jesus Cristo, capaz de revolucionar toda a história do
Cristianismo. Hoje, passado mais de meio século da descoberta desses documentos e com cem
por cento deles já traduzidos, o Velho Testamento saiu consolidado como autêntico e não foi
encontrada qualquer menção à pessoa de Jesus Cristo.
“Os Rolos do Mar Morto foram escritos em hebraico (predominantemente), aramaico e
grego. A maioria dos escritos foi registrada em pergaminhos de couro (feitos de pele de bode
ou carneiro) e papiros (uma forma antiga de papel), mas um rolo escrito no cobre puro foi
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também desenterrado. Uns 223 ou mais do total dos manuscritos descobertos são cópias de
livros bíblicos. Até agora um representante de cada livro do Velho Testamento foi encontrado
com a exceção de Ester, apesar de ser aparente que este livro era conhecido dos escritores dos
rolos. Os manuscritos restantes incluem livros não bíblicos (apócrifos ou pseudoepígrafos),
documentos sectários, trabalhos apocalípticos, e em grau menor documentos comerciais.
Existe um adicional de 300 porções de manuscritos muito obscuros para se identificar, ou muito
fragmentados para serem traduzidos” (J. Randall Price, Secrets of The Dead Sea Scrolls. Harvest
House Publishers, Eugene, Oregon, USA, 1996, p. 76).
A COMUNIDADE DE QUMRAN
Além das onze grutas (ou cavernas) onde estavam os manuscritos (ou rolos), outras nas
proximidades também serviam de morada para os membros da comunidade dos essênios. Em
Qumran a arqueologia desenterrou as ruínas de uma comunidade, e por falta de conhecimento
do seu nome convencionou-se chamá-la "comunidade de Qumran". Todos os manuscritos
encontrados nas cavernas de Qumran provêm de uma possível biblioteca localizada nessa
comunidade.
A escavação das ruínas mostrou que elas pertenciam a um centro de atividades
comunitárias: amplas instalações para banhos rituais, salas de reunião, um grande refeitório,
um escritório, cozinhas, oficinas e vários cemitérios nas cercanias, com mais de 1.200 túmulos.
Os membros dessa comunidade moravam nas grutas dos arredores (os arqueólogos
identificaram umas 40 delas) e em barracas ou choupanas das quais não ficou nenhum vestígio.
Não se trata nem de uma fortaleza nem de um centro agrícola, mas do local de reunião de uma
verdadeira comunidade. Ademais, as escavações das ruínas e das grutas em que se acharam os
manuscritos mostraram que entre ambas há uma relação orgânica: ambas ficam ocupadas
durante o mesmo período e em ambas encontra-se o mesmo tipo peculiar de cerâmica
proveniente da olaria achada nas ruínas.
OS MEMBROS DA COMUNIDADE DE QUMRAN
Os habitantes da comunidade de Qumran se auto intitulavam "os Filhos da Luz" e se
declaravam em guerra contra "os Filhos das Trevas". A figura mais preeminente da comunidade
de Qumran era um homem conhecido como o "Mestre de Justiça".
Quem eram "os Filhos da Luz"? A que grupo religioso eles pertenciam? Apesar da maioria dos
pesquisadores responder que tenham sido os essênios, existe, na verdade, um grande enigma.
Dezenas de estudiosos, pesquisadores, arqueólogos, teólogos, eruditos, judeus, cristãos e
místicos já expuseram várias hipóteses, ao longo deste meio século, na tentativa de identificar
"os Filhos da Luz ". As hipóteses mais aceitas são: "uma comunidade essênica", "uma
comunidade monástica", "uma comunidade dos zelotes", "uma comunidade cristã-primitiva",
"uma seita separatista do judaísmo contemporâneo", "um grupo apocalíptico", entre outras.
Não seremos nós, portanto, que vamos confirmar que esta era uma comunidade essênica.
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OS ROLOS E O VELHO TESTAMENTO
Antes de prosseguirmos nossa discussão acerca dos essênios, é mister não perdermos
esta oportunidade para ressaltar que a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto trouxe uma
enorme confiabilidade à transmissão textual bíblica vétero-testamentária. Nos tempos atuais,
quando a Palavra de Deus está sendo tão menosprezada por pessoas com pouco conhecimento
histórico e espiritual, é um refrigério afirmarmos que os Rolos de Qumran confirmam a
fantástica fidelidade com que os textos hebraicos da antiguidade chegaram até nós no século
XXI. Observemos algumas considerações feitas por pessoas que pesquisam o assunto:
1- Florentino Garcia Martinez e Julio Trebolle Barrera:
"O Rolo de Isaías trazia a prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico, ao longo
de mais de mil anos nas mãos dos copistas judeus, fora sumamente fiel e cuidada. O texto de
Isaías que hoje se pode ler numa Bíblia hebraica e nas correspondentes traduções para qualquer
língua moderna é o mesmo que liam os contemporâneos de Cristo. A transmissão do texto da
Bíblia hebraica é de um rigor extraordinário, sem paralelo na literatura clássica greco-romana.
Os escribas rabinos desenvolveram métodos muito precisos para que, apesar das difíceis
condições de transmissão dos textos na Antiguidade, a cópia manuscrita da Bíblia fosse a mais
precisa possível” (Os Homens de Qumran, Florentino Garcia Martinez e Julio Trebolle Barrera, p.
127-1128).
2- Ron Rhodes:
"Os Pergaminhos do Mar Morto provam a veracidade da transmissão dos livros do Antigo
Testamento da Bíblia. Na realidade, nestes pergaminhos descobertos em Qumran em 1947,
temos manuscritos do Antigo Testamento que datam de aproximadamente mil anos (150 a.C.)
antes dos outros manuscritos do Velho Testamento previamente em nossa posse (os quais
datavam de até 980 d.C.). O fato significativo é que quando se comparam os dois conjuntos de
manuscritos, fica claro que são essencialmente o mesmo, com pouquíssimas alterações. O fato
de que os manuscritos separados por mil anos são essencialmente o mesmo indica a incrível
veracidade da transmissão dos manuscritos do Velho Testamento.
A cópia do Livro de Isaías descoberta em Qumran ilustra esta veracidade. Dr. Gleason
Archer comenta: 'Embora as duas cópias de Isaías descobertas na Caverna 1 de Qumran perto
do Mar Morto, em 1947, sejam mil anos anteriores ao manuscrito mais antigo previamente
conhecido (980 D.C.), provam ser idênticos palavra por palavra à nossa Bíblia Hebraica
padronizada em mais de 95%. Os 5% de variação consistiram principalmente de deslizes óbvios
da pena e variações gráficas'.
Os Pergaminhos do Mar Morto provam que os copistas dos manuscritos bíblicos tiveram
grande cuidado ao realizar o seu trabalho. Estes copistas sabiam que estavam duplicando a
Palavra de Deus. Daí terem feito todo o possível para assegurar que nenhum erro se insinuasse
furtivamente na sua tarefa. Os escribas cuidadosamente contaram cada linha, cada palavra,
cada sílaba e cada letra a fim de garantirem a sua veracidade.
Baseados nas descobertas de manuscritos como os Pergaminhos do Mar Morto, temos
evidência concreta de que a Escritura do Antigo Testamento de hoje, para todos os propósitos
práticos, é essencialmente a mesma que era quando originalmente inspirada por Deus e
registrada na Bíblia. Combine isto com a imponente quantidade de evidências existentes que
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temos para o Novo Testamento, o que torna claro que a Bíblia Cristã é um livro digno de
confiança.
A confissão de Westminster declara: 'O Velho Testamento em Hebraico e o Novo
Testamento no Grego, sendo imediatamente inspirados por Deus e, pelo Seu cuidado e
providência singulares mantidos puros em todas as épocas, são, portanto, autênticos; assim
sendo, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja em última instância tem de apelar para
eles'. Esta confissão tem aqui um ponto muito importante. O fato é que o Deus que teve o poder
soberano para inspirar as Escrituras em primeiro lugar, certamente vai continuar a exercer o
Seu poder e controle soberano na preservação da Escritura.
O trabalho preservador de Deus é ilustrado no texto da Bíblia em si. Ao se examinar como
Cristo viu o Velho Testamento, observamos que Ele tinha plena confiança que as Escrituras que
Ele usava (as quais eram manuscritos copiados dos livros do Velho Testamento) haviam sido
fielmente preservadas através dos séculos.
O apologista Greg L. Bahnsen sumariza este ponto como segue: 'Porque Cristo não
levantou qualquer dúvida a respeito da veracidade das Escrituras como seus contemporâneos
as conheciam, podemos afirmar com segurança que o texto do primeiro século do Velho
Testamento era uma representação totalmente adequada da Palavra divina originalmente
dada. Jesus considerava as cópias sobreviventes no Seu dia como sendo tão aproximadas dos
originais em sua mensagem que Ele apelou para a autoridade daquelas cópias. O respeito que
Jesus e Seus apóstolos tiveram pelo texto existente do Velho Testamento é, basicamente, uma
expressão de confiança na preservação providencial de Deus das cópias e traduções, como
sendo substancialmente idênticas aos inspirados originais'.
O Rei Salomão possuía o que era obviamente uma cópia da Lei Mosaica original (Dt.
17.18), contudo, era considerada por ele como contendo "os estatutos e os seus mandamentos,
os seus juízos e os seus testemunhos" dados por Deus (IRs. 2.3). Esdras claramente possuía uma
cópia da lei de Deus, contudo a considerava como tendo autoridade em seu ministério (Ed.
7.14). Como Bahnsen sumariza: "a Bíblia por si própria indica que cópias podem fielmente
refletir o texto original e, por conseguinte, funcionar autoritativamente".
Há mais - muito mais - que precisa ser dito, mas o espaço não permite. É suficiente dizer
que acredito que qualquer ser humano que olhar objetivamente para a evidência poderá
apenas chegar à conclusão de que a Bíblia é de fato a Palavra de Deus. As Escrituras "são Deus
pregando, Deus falando, Deus dizendo, Deus instruindo, Deus colocando diante de nós a
maneira correta de pensar e falar a respeito d'Ele. As Escrituras são Deus mostrando Ele Próprio
a nós: Deus comunicando para nós Quem Ele é e o que tem feito de modo que em resposta à fé
possamos verdadeiramente conhecê-Lo e viver as nossas vidas em comunhão com Ele" (Has
God Really Spoken? [Deus Realmente Tem Falado?], Ron Rhodes, in Spiritual Counterfeits
Project Journal, Bekerley, California, USA, vol. 2, 1997, p.67-69).

OS FARISEUS, OS SADUCEUS E OS ESSÊNIOS
Pouco sabemos sobre as origens dos fariseus e saduceus e ainda muito menos sobre os
essênios, todas elas correntes do judaísmo estritamente monoteístas e rigorosamente
moralistas. Seus líderes exerciam forte liderança política e religiosa sobre os habitantes de
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Israel, na época em que os judeus estavam sendo bombardeados pelas culturas helenística e
romana (mais ou menos 250 a.C.).
Durante os anos 142-129 a.C., a Judeia ainda era uma região sob constantes combates.
De um lado estava a resistência judaica nacionalista, liderada por Simão Macabeu (o último
filho da guerreira família dos Macabeus) e posteriormente pelo seu filho João Hircano. Do outro
lado, os selêucidas (uma dinastia oriunda da divisão do exército grego do imperador Alexandre
Magno). Em 129 a.C. o império selêucida desintegrou-se e a Judeia pôde retornar ao seu status
de independência.
Em 103 a.C. Alexandre Janeu, o terceiro filho de João Hircano, chegou ao poder. Durante
os anos 103-76 a.C., estava em ebulição "a disputa por apoio popular entre dois grupos,
religiosa e socialmente conflitantes, os fariseus e os saduceus. Aparentemente os saduceus
eram na maior parte da classe mais alta, adeptos da família dos hasmoneus e do sacerdócio do
Templo, como implica seu nome, derivado de Tsadok, um sacerdote de Jerusalém nos reinados
de David e Salomão. Seus oponentes, os fariseus, tomaram seu nome da palavra hebraica
parush (separado), não porque eles se separassem das massas a bem da santidade, mas, como
o demonstram pesquisas recentes, porque assim eram eles descritos por seus inimigos, por
terem-se separado da interpretação saduceia das Escrituras" (Os Judeus e o Judaísmo, David J.
Goldberg e John D. Rayner, p. 87).
Outra divergência entre os saduceus e os fariseus era quanto à Tora judaica. "Para os
saduceus, a Torá escrita, com sua ênfase na liderança sacerdotal, era a única autoridade"
(idem). Já os fariseus aceitavam não apenas a Torá escrita, mas também, uma segunda Torá
conhecida como a Torá oral. Segundos os fariseus, a Torá oral fora transmitida por gerações,
desde os dias do profeta Esdras "como elucidação e complemento da Torá escrita" (idem, p 88).
Recapitulando, os saduceus colocaram e apoiavam a liderança sacerdotal no templo de
Jerusalém, e aceitavam apenas a Torá escrita como regra. Já os fariseus eram opositores da
liderança sacerdotal do templo de Jerusalém, e aceitavam a Torá escrita e a oral como regra.
Posteriormente, o farisaísmo triunfou e deu origem ao judaísmo rabínico (mas isso é outra
história e foge aos objetivos deste livro).
Bem, e onde entram os essênios nessa história? Os essênios eram um terceiro grupo, que
a exemplo dos fariseus, também rejeitavam o clero do Templo em Jerusalém. Os essênios
"haviam-se retirado para comunidades rurais, onde selecionavam cuidadosamente membros
devotados ao trabalho manual e a um regime rigorosamente disciplinado de estudo e pureza
ritual. Os essênios eram possivelmente descendentes dos hassidim, que haviam sofrido martírio
sob Antíoco Epifano. Se os assim chamados Pergaminhos do Mar Morto, descobertos em 1947
em Qumran, são realmente remanescentes de uma biblioteca essênia, eles descrevem um
movimento que se considerava o verdadeiro herdeiro da Aliança Mosaica, e via com implacável
hostilidade os filhos das trevas que oficiavam no Templo, e cuja derrubada seria o presságio da
vitória final do governo divino sobre a Terra" (idem).
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JESUS, UM ESSÊNIO?
À primeira vista, após uma análise superficial dos Rolos, a maioria dos não evangélicos
identifica Jesus com os essênios. Como a opinião da maioria é que a Comunidade de Qumran é
uma comunidade de essênios, então muitos presumem que Jesus tinha uma conduta parecida
com a dos membros dessa comunidade, e consequentemente Jesus era um essênio.
Se, de fato, esta Comunidade de Qumran for uma comunidade de essênios, então
analisaremos a seguir as possibilidades a favor e contra Jesus ter sido um essênio, ou seja,
membro dessa comunidade.

A) Argumentos a Favor da “Essenidade” de Jesus
Os argumentos que se seguem foram extraídos do livro The Counterfeit Christ of The New
Age Movement (O Cristo Falsificado do Movimento da Nova Era), de autoria de Ron Rhodes:
"O caso pró-Jesus como um essênio é construído quase que totalmente sobre pretensos
paralelos entre as práticas e os ensinos de Jesus e os dos essênios. Entre os paralelos mais
comuns sugeridos estão:
(1) Tanto Jesus como os essênios acreditavam na fraternidade e no viver em comum (Mt.
19.19-21; Lc. 19.8);
(2) Ambos requeriam a hospitalidade entre os irmãos (Mt. 10.11-13);
(3) Ambos denunciaram os líderes religiosos da época (Mt. 23.51);
(4) Ambos acreditavam na necessidade de uma vida santificada (Mt. 5.20,48);
(5) Ambos praticaram o ritual do batismo (Mt. 16.16);
(6) Ambos falaram dos perigos das riquezas e dos benefícios da pobreza (Mt. 6.24; 19.21-24);
(7) Ambos ensinaram a doutrina do controle providencial de Deus sobre o mundo (Mt. 6.25-34;
7.7-11; Lc. 12.32);
(8) Ambos eram exclusivistas (Jo. 14.6);
(9) Ambos ensinaram a necessidade de uma lealdade de propósito na vida (Mt. 12.46-50; Mc.
3.31-35; Lc. 8.19-21; 14.25);
(10) Ambos exigiram arrependimento (Mt. 4.17);
(11) Ambos eram comprometidos com a Lei de Moisés (Mt. 5.18-19);
(12) Ambos ensinaram a inevitabilidade de conflitos no mundo (Mt. 10.34-36); e
(13) Ambos advocaram um cenário professor/aluno com um mestre e doze discípulos (Mt.
10.1).
Por causa destas similaridades, argui-se, que Jesus deva ter sido um essênio. Num exame
mais apurado, contudo, torna-se óbvio que os ensinamentos e as práticas não são tão similares
com os dos essênios, como se proclama. Veja, por exemplo, o assunto da vida em comum.
J. B. Lightfoot nos mostra algumas das diferenças significativas entre a visão de Jesus e a
dos essênios: “Na realidade, o comunismo [vida em comum] dos cristãos foi desde o início
totalmente diferente do comunismo dos essênios. O entregar-se à pobreza com os cristãos não
foi uma condição necessária para se entrar em uma ordem; foi um ato puramente voluntário,
que podia ser detido sem privar-se dos privilégios da fraternidade. E a vida em comum,
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também, foi obviamente diferida em espécie, de imediato mais livre e mais sociável, livre de
ordenanças rígidas, respeitando a liberdade individual e totalmente diferente de uma regra
monástica”.
Quanto à ideia dos "doze", esta remonta ao Velho Testamento com os doze patriarcas e
as doze tribos de Israel. Que Jesus tinha doze discípulos, portanto, não dá nenhum suporte à
reivindicação de que Jesus fosse um essênio. Além disso, quanto ao assunto de pobreza versus
riqueza, este não pode ser considerado como uma insígnia dos essênios, pois até mesmo os
filósofos ascéticos da Grécia e de Roma exaltaram a pobreza.
A visão que os essênios tinham do batismo era bem diferente do ponto de vista de Jesus.
Em Rocks, Relics and Biblical Reality (Rochas, Relíquias e Veracidade Bíblica), Clifford A. Wilson
observa que “em Qumran (batismo) era um rito diário, parte de um ritual regular”. Seu
propósito era promover uma purificação cerimonial. Ao contrário, Jesus advogou um único
batismo que devia ser uma expressão simbólica de sua morte, sepultamento e ressurreição
(Mt. 28.19). Contudo, Jesus e seus seguidores acreditavam no batismo, mas não o batismo
esposado pelos essênios.
Muitos dos outros pretensos paralelos entre Jesus e os essênios ficam invalidados
simplesmente porque o Velho Testamento é claramente a fonte da doutrina ou assunto em
questão, não os essênios. Por exemplo, Jesus na realidade ensinou a necessidade de
arrependimento, como fizeram os essênios, mas o ensino de Jesus está enraizado no Velho
Testamento (Jó 36.10; Is. 30.15; Jr. 15.19; Ez. 18.30):
a) A doutrina do controle providencial de Deus sobre o mundo está claramente ensinada em
passagens tais como Jó 38.41, Sl. 104.21, 136.25, 145.15 e 147.9;
b) Singeleza de propósito é ensinada em passagens tais como Dt. 28.14, Js. 1.7-8, 23.6, IIRs.
22.2, Pv. 4.27 e Is. 30.21;
c) A necessidade de santidade de vida virtualmente permeia o Velho Testamento (Êx. 19:6; Lv.
11.44; 20.7; Dt. 24:13; Pv. 3:33);
d) Hospitalidade para com os outros é claramente ensinada em passagens tais como Gn. 19.2-3,
Jz. 19.20, IIRs. 4.10 e Jó 31.32.
A razão de que os pontos de vista de Jesus sobre estes assuntos parecem ser paralelos
aos dos essênios não é porque Jesus fosse um essênio, mas porque tanto Jesus como os
essênios consideravam o Velho Testamento como autoridade sobre estes assuntos".

B) Argumentos Contra a “Essenidade” de Jesus
Os argumentos que se seguem também foram extraídos do livro The Counterfeit Christ of
The New Age Movement (O Cristo Falsificado do Movimento da Nova Era), de autoria de Ron
Rhodes:
"Não somente os pretensos paralelos entre Jesus e os essênios provam ser inválidos. O
límpido volume de diferenças irreconciliáveis entre os dois virtualmente anula a teoria.
Considere o seguinte:
1. Legalismo. Os essênios de Qumran abraçaram um modo de vida estritamente legalista.
Josefo proclamou que os essênios eram mais rigorosos do que todos os outros judeus na
observância do sábado, recusando-se a acender um fogo ou mesmo ceder à demanda da
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natureza para eliminação no sábado. Para não violar o sábado, os essênios tinham de
programar seu consumo de alimentos de modo que a eliminação no sábado não fosse
necessária.
Outros regulamentos do Sábado podem ser encontrados em O Documento de Zadokite:
'Ninguém deve comer no dia do sábado coisa alguma que não tenha sido preparada com
antecedência. Não deve comer coisa alguma que aconteça estar pelo campo, nem deve beber
nada que não estivesse previamente no acampamento... Ninguém deve vestir roupas
empoeiradas ou roupas que tenham sido estocadas a não ser que primeiro sejam lavadas e
esfregadas com resinas de goma de incenso das árvores. Ninguém deve erguer a sua mão para
batê-la com o punho... Ninguém deve retirar nada da casa, ou trazer nada para dentro...
Ninguém deve apanhar uma pedra ou (limpar) poeira em uma residência'.
Em contraste gritante com tal legalismo, Jesus tanto em palavras como em ações
demonstrou que não tinha afinidades de quaisquer tipos com os essênios. Após sancionar a
ação de seus discípulos no grão da colheita quando andavam pelos campos no sábado, Jesus
afirmou: “O Sábado foi feito para o homem, não o homem para o Sábado. Pois o Filho do
Homem até do sábado é Senhor” (Mc. 2.27-28).
A atitude de Jesus para com o sábado está também na evidente confrontação que teve
com alguns advogados judeus e fariseus. Jesus lhes perguntou: “Se qualquer de vós tiver uma
ovelha e esta cair em um poço no sábado, não a apanhará e a retirará dele?” (Mt. 12.11). Isto
está em óbvio contraste com a prática dos essênios, pois no Documento de Damasco os
essênios são proibidos até de resgatar uma novilha ou um bode recém-nascidos de uma
cisterna ou valado no sábado. Se Jesus fosse um essênio, Ele seria seriamente infiel e
desobediente.
2. Asceticismo. Os essênios de Qumran abraçaram um modo de viver profundamente
ascético. O Manual de Disciplina dos essênios está cheio de regras rígidas e práticas
comunitárias, inclusive sobre que tipo de alimento podia ser comido e com que espécies de
pessoas eles podiam se associar. Havia até mesmo regras lidando com as atitudes dos essênios
no que diz respeito à lepra, períodos menstruais, parto, e outras situações que poderiam tornar
impuro um membro da comunidade. Conseguir um status mais elevado na estrutura
hierárquica da comunidade dependia grandemente da obediência a essas regras.
Isso está em chocante oposição a Jesus. Ele nem viveu à parte do povo, nem evitou uma
boa alimentação e boa companhia. A acusação lançada contra Ele pelos críticos judaicos (Mt.
11.19) revela que Ele era amigo de coletores de impostos e pecadores, e não pretendia ser
diferente disso. Ele era muito aberto e propositadamente visível seu modo de viver antiascético e ‘aqueles que procuravam terreno para crítica acusaram-no de não ser austero
demais, porém sociável demais’.
3. Pureza Externa. Os essênios de Qumran puseram uma ênfase indevida na pureza
externa. De tal modo se preocuparam os essênios com a pureza externa, que exercitavam
grande cuidado para evitar serem contaminados por outros essênios que eram inferiores na
hierarquia comunitária. Sua preocupação com a pureza externa fica também evidente na
atitude que tinham para com o óleo. Quando um essênio deixava cair, mesmo acidentalmente,
9

uma gota de óleo sobre seu corpo, limpava-se imediatamente, pois o óleo era considerado um
poluente.
Contrariamente, quando os discípulos de Jesus chocaram os escribas e os fariseus por
‘comerem refeições com mãos impuras’ (Mc. 7.5), Jesus defendeu-os dizendo: “Escutai-me
todos e compreendei isto: nada fora do homem pode fazê-lo impuro por entrar nele. Ao invés
disso, é o que sai do homem que o faz impuro” (Mc. 7.14-15).
4. Banhos Cerimoniais. Os essênios de Qumran tomavam banhos cerimoniais regulares
para se assegurarem da pureza externa. Que os banhos cerimoniais eram vitais para a vida dos
essênios ‘fica refletido pelos determinados esforços de preservação de água que podem ser
demonstrados como tendo ocorrido em Qumran uma região normalmente árida’.
O Manual de Disciplina dos essênios fala de um membro santificar-se ‘com água de
limpeza’, mas adverte que os membros não se limpariam ao entrar na água, a menos que se
afastassem do mal. Daí, embora a retidão pessoal fosse exigida, a purificação era impossível
sem os banhos cerimoniais.
Desde que Jesus abertamente se opunha à premissa fundamental dos essênios de que a
pureza externa seja toda importante, os banhos cerimoniais eram um assunto morto para Ele.
Nem sequer uma vez encontramos Jesus ou qualquer dos Seus discípulos tomando tal banho,
nem sequer remotamente Ele dá qualquer sugestão de que tal banho seja necessário. A ênfase
de Jesus foi totalmente sobre a pureza interior (Mc. 7.14-15).
5. O Templo de Jerusalém. Os essênios de Qumran tinham pouca simpatia pelo templo
judaico em Jerusalém. Os essênios recusaram-se a sacrificar animais no templo de Jerusalém, o
que os separava da corrente principal do Judaísmo. Nem viam os essênios que o templo fosse
uma característica central da religião judaica como faziam os outros judeus.
Jesus, bem ao contrário, colocava grande ênfase no templo de Jerusalém. Com frequência
ensinou no templo, e algumas de Suas mais notáveis confrontações com os críticos judeus
ocorreram no templo (João 8). Jesus também realizou muitas de Suas obras messiânicas em um
contexto no templo (Jo. 2.23). Jesus amoravelmente considerava o templo a 'casa do Pai' dEle
(Jo. 2.16). Com toda clareza, Ele pensou no templo como uma característica absolutamente
central do Judaísmo.
6. Ressurreição. Os essênios de Qumran não acreditavam na ressurreição. Frederic R.
Howe salienta que 'com dualismo inerente à sua aparência, [os essênios] aparentemente não
podiam harmonizar a ideia de um espírito puro sendo reunido com um corpo que participou de
uma substância material, e por conseguinte mau'. Josefo diz-nos que, em oposição a uma
crença em uma ressurreição literal do corpo físico, os essênios acreditavam na imortalidade da
alma.
Em oposição à negação da ressurreição pelos essênios, Jesus claramente ensinou aos seus
seguidores que Ele 'devia sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, principais
sacerdotes e mestres da lei, e que deveria ser morto e depois de três dias ressuscitar. Ele falou
de maneira muito clara sobre isto...' (Mc. 8.31-32a; 9.31; 10.33-34). Em resposta aos críticos
judeus que exigiam um sinal miraculoso, Jesus falou da ressurreição física, dizendo: “Destruí
este templo, e o levantarei em três dias” (Jo. 2.19). E “depois que ressuscitou dos mortos, Seus
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discípulos lembraram-se do que havia dito. Então acreditaram na Escritura e nas palavras que
Jesus havia falado” (Jo. 2.22).
7. O Messias. Os essênios de Qumran antecipavam mais de um Messias. Clifford A.
Wilson diz-nos que 'a comunidade de Qumran aparentemente procurava pelo menos dois
messias (um rei davídico e um sacerdote aarônico), e possivelmente outros dois (um profeta
como Moisés e um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque). Isto quer dizer que havia
expectativa de possivelmente quatro messias ao todo'.
Contrariamente, o Novo Testamento viu todas as profecias messiânicas do Velho
Testamento como cumpridas na pessoa única de Jesus Cristo. Ele era o Filho de Davi (Mt. 1.11),
o profeta que era a própria Palavra de Deus (Jo. 1.1,14-21), e o sumo sacerdote de acordo com
a ordem de Melquisedeque (Hb. 5.6-10). Os essênios não podiam compreender a combinação
de rei, profeta e sacerdote como as Escrituras do Velho Testamento indicavam (Sl. 110.1,4; Zc.
6.9-15; Dt. 18.18-19). O perito no Velho Testamento Merrill F. Unger conclui que 'há uma
diferença radical no conceito messiânico como se encontra na Bíblia e o corrente entre os
membros da Comunidade de Qumran'.
8. Juramentos. Os essênios de Qumran exigiam o uso de juramentos. De acordo com o
Manual de Disciplina, um juramento deve ser requerido por 'todo aquele que vem a um concílio
da comunidade'. Ele deverá, diz o manual 'entrar no pacto de Deus à vista de todos que se têm
oferecido a si mesmos; levará [o juramento] sobre si mesmo através de um juramento de
ligação para voltar à lei de Moisés de acordo com tudo que ele ordenou'.
Mas Jesus disse: ”Ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás os
teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: De maneira nenhuma jureis; nem pelo céu, por
ser o trono de Deus; nem pela terra, por ser o estrado de seus pés; nem por Jerusalém, por ser a
cidade do grande Rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou
preto. Seja, porém, o vosso "Sim", sim, e o vosso "Não", não; o que passar disto vem do
maligno” (Mt. 5.33-37).
9. Hierarquia. Os essênios de Qumran graduavam os seus membros de acordo com uma
escala hierárquica. Observamos anteriormente que Josefo falou de quatro posições específicas
entre os essênios, e que as posições superiores poderiam ser profanadas ou contaminadas ao
entrarem em contato com as posições inferiores. Cada posição era, por conseguinte, isolada
das outras.
Opostamente, quando Tiago e João disseram a Jesus: “Concede-nos que na tua glória nos
assentemos, um à tua direita, e o outro à tua esquerda” (Mc. 10.37), Jesus asseverou que “todo
aquele que quiser ser grande entre vós seja o seu servo, e todo aquele que quiser ser o primeiro
deverá ser o servo de todos” (Mc. 10.43-44). Mais tarde disse que “o maior entre vós deverá ser
como o mais jovem e o que governa como o que serve” (Lc. 22.26). Além disso disse que “aquele
que se humilhar como [uma] criança é o maior no reino do céu” (Mt. 18.4). Jesus fortemente
opôs-se a qualquer alvo da parte de seus seguidores para alcançarem uma posição superior à
dos outros.
10. Os Enfermos. Os essênios de Qumran olhavam para os que estavam enfermos como
'impuros' e assim mantinham-se distantes deles. Na Regra da Comunidade dos essênios há
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normas que excluíam das sessões da comunidade pessoas que eram ou estavam fisicamente
imperfeitas ou aflitas.
Em oposição cerrada, Jesus curou o cego e o coxo que vieram até Ele no templo (Mt.
21.14). Além disso, na parábola do banquete “os pobres, os aleijados, o cego e o coxo” foram
trazidos para que tomassem os lugares daqueles que haviam declinado o convite para o
banquete (Lc. 14.21). Isto está de acordo com as instruções anteriores de Jesus: “Quando deres
um banquete, convidai os pobres, os deficientes físicos, os coxos, os cegos, e sereis abençoados.
Embora não possam recompensar-vos, sereis recompensados na ressurreição dos justos” (Lc.
14.13-14).
11. As Mulheres. Os essênios de Qumran tendiam a considerar as mulheres como tabus.
G. W. Buchnan diz-nos que 'de acordo com Hipólito [os essênios] queriam evitar qualquer obra
de concupiscência, e desacreditavam nas mulheres como um todo; Josefo disse que os essênios
pensavam que o casamento levava à injustiça, e que nenhuma mulher era fiel. Filo explicou em
maiores extensões sobre as astúcias das mulheres e do modo como as mulheres e as crianças
podiam inconscientemente desviar a atenção dos essênios de sua preocupação inicial'.
Jesus, contudo, tinha uma concepção muito elevada sobre as mulheres. Em uma cultura
judaica onde as mulheres eram desencorajadas a estudarem a lei, Jesus ensinou às mulheres no
mesmo pé de igualdade que os homens (Mt. 14.21; 15.38). Jesus frequentemente usou
atividades femininas para ilustrar Seus ensinamentos, tais como fazer o pão (Lc. 13.20). Não se
opunha a falar com as mulheres em locais públicos (Jo. 4.1-30), algo que os rabinos judeus
recomendavam que fosse evitado a qualquer custo. A primeira pessoa para quem apareceu
após ressuscitar dos mortos foi Maria e não Seus discípulos homens (Jo. 20). Está claro que a
atitude de Jesus em relação às mulheres era completamente contrária à dos essênios.
12. O Reino de Deus. Os essênios de Qumran deram pouco ou nenhum lugar ao conceito
do reino de Deus. Contrariamente, o reino de Deus era um dos ensinamentos centrais de Jesus
nos Evangelhos. No início de Seu ministério, Jesus anunciou: “O reino de Deus está próximo.
Arrependei-vos e crede no evangelho” (Mc. 1.15). Jesus advertiu os discípulos que orassem pela
vinda do rei no (Mt. 6.10). Aos crentes é dito que primeiro procurem o reino de Deus e tudo
mais lhes será acrescentado (Mt. 6.33). Jesus ensinou através de muitas parábolas sobre o
reino (Mt. 13s). Como qualquer concordância do Novo Testamento revelará, Jesus falou do
reino em numerosas ocasiões de Seu ministério de três anos.
13. Os Inimigos. Os essênios de Qumran acreditavam que os inimigos devem ser odiados
e não amados. De acordo com o Manual de Disciplina, os essênios deveriam amar uns aos
outros e 'odiar todos os filhos das trevas'.
Em oposição a isto, Jesus disse no Sermão da Montanha: “Ouvistes o que foi dito: Amai
vosso próximo e odiai vossos inimigos. Eu porém vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos
que vos perseguem, para que possais ser filhos de vosso Pai celestial” (Mt. 5.43-45). É quase
como se Jesus estivesse refutando diretamente a doutrina dos essênios nesta passagem".

C) Jesus Foi o Mestre Essênio de Justiça?
Observem o que salientou Ron Rhodes em seu livro O Cristo Falsificado do Movimento da
Nova Era:
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"Os argumentos acima são mais do que suficientes para desmascarar a teoria de que
Jesus era um essênio. Mas a fim de enfiar alguns poucos cravos finais no já selado ataúde,
oferecemos as seguintes evidências adicionais que Jesus não pode ter sido o Mestre de Justiça
dos essênios, como alguns (embora uma minoria) têm sugerido:
1. O Mestre de Justiça viveu muito tempo antes de Jesus ter nascido;
2. O Mestre de Justiça nasceu naturalmente, enquanto que Jesus foi miraculosamente
concebido e nasceu de uma virgem (Lc. 1.35s);
3. O Mestre de Justiça era um simples sacerdote, enquanto Jesus tinha uma pluralidade
de ofícios: profeta, sacerdote e rei;
4. O Mestre de Justiça era um pecador confesso que reconhecia sua dependência da
graça de Deus, enquanto Jesus não tinha pecado e era santo (Hb. 4.15);
5. O Mestre de Justiça teve de sofrer para tornar-se purificado, enquanto Jesus era
intrinsecamente puro (IICo. 5.21);
6. O Mestre de Justiça nunca recebeu adoração, enquanto Jesus foi adorado como Deus
em muitas ocasiões (Mt. 28.9);
7. O Mestre de Justiça nunca é mencionado como tendo sido pré-existente, enquanto
Jesus não era apenas pré-existente, mas eterno (Jo. 8.58);
8. O Mestre de Justiça nunca é dito ser divino, mas Jesus é reconhecido como Deus em
muitas ocasiões (Jo. 20.28). Millar Burrows observa que o Mestre de Justiça 'nunca é chamado
Messias, Filho do Homem, ou Filho de Deus; nem é sequer chamado Senhor'.
9. A morte do Mestre de Justiça não tinha valor expiatório, enquanto a morte de Jesus
expiou os pecados de toda a humanidade (Rm. 4.25; 5.8; 14.9; ICo. 15.3; ITs. 5.10; IPe. 3.18);
10. O Mestre de Justiça não ressuscitou dos mortos, enquanto Jesus ressuscitou dos
mortos após três dias no túmulo (Mt. 28.5-7).
11. O Mestre de Justiça no máximo encontrou uma simples comunidade legalista que
eventualmente morreu, enquanto Jesus fundou uma Igreja que continua até os dias atuais.
12. O Mestre de Justiça estava preparando o caminho para um maior do que ele,
enquanto Jesus é aquele para quem o Velho Testamento inteiro aponta para a frente;

D) O Veredito: Jesus Nunca Foi Um Essênio
Continuamos citando Ron Rhodes no seu livro O Cristo Falsificado do Movimento da Nova
Era:
"Em vista dos argumentos acima, concluímos que Jesus não é o Mestre de Justiça; na
realidade Ele nem sequer era essênio. As práticas e os ensinamentos de Jesus eram tão
radicalmente diferentes das deles, que, de acordo com o Manual de Disciplina, Ele teria sido
considerado por eles como um cujo 'espírito flutuava e voltava', de modo que 'saía de antes dos
mestres para caminhar na teimosia de seu coração' e nunca poderia 'voltar de novo para o
concílio da comunidade'.
O presente reavivamento, mal fundamentado, do interesse na teoria de que Jesus era um
essênio é coisa dos novaerenses, e pode ser totalmente refutada por evidências avassaladoras
ao contrário.
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O autor Dr. J. Randall Price, cristão, arqueólogo com Ph. D. no Oriente Médio, exibiu no
seu livro Secrets of The Dead Sea Scrolls (Segredos dos Rolos do Mar Morto) uma tabela
diferenciando Jesus dos essênios:

JESUS TEVE CONTATO COM OS ESSÊNIOS?
É muito provável que Jesus Cristo teve contatos com os essênios e alguns outros grupos
judaicos que nem são mencionados na Bíblia. Não concordamos é com a ideia de que Jesus
tenha absorvido as suas doutrinas, ou se tornado um membro de uma dessas seitas. Price, o já
citado autor de Secrets of The Dead Sea Scrolls, escreve:
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"Apesar de a maioria dos estudiosos da atualidade ter rejeitado qualquer identificação de
Jesus com os essênios ou com um personagem da comunidade de Qumran, muitos aceitam que
Jesus pode ter tido contato com membros desta seita em momentos diferentes através de Seu
ministério terrestre. Isso parece razoável, dada a aproximação de Jesus com a região do Jordão,
na época da Sua tentação no deserto e, de acordo com Josefo, a presença de cerca de 4000
sectários em várias vilas, especialmente na parte sul de Jerusalém. Que esse contato ocorreu é
bem provável; no entanto, a pergunta é se a seita exerceu algum tipo de influência, de alguma
maneira, sobre Jesus".
Os novaerenses estão criando "novos registros" sobre a mocidade de Jesus Cristo. A igreja
de Cristo tem de manifestar a consciência de que "esses registros" são artificiais e se esfarelam
quando postos à prova. Essa artificialidade, que destoa da vida concreta de Jesus Cristo, está
sendo endossada por demônios de plantão, que tentam sequestrar a nossa lucidez e
desestabilizar a nossa confiança em Jesus Cristo.
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