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LIÇÃO 34 — GENEROSIDADE E OS ESSÊNIOS  

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão: Na Lição 32, estudamos as propostas de generosidade dos zelotes, sicários e profetas.  

b) Fontes: Fílon, Josefo e os “rolos do Mar Morto” (1947); não são mencionados no NT.  

c) Resistência: adesão (ex. saduceus), adaptação (ex. fariseus) e resistência violenta (ex. zelotes) ou 

não-violenta; os essênios são exemplo de resistência não-violenta; embora radical. 

d) Objetivo: analisar a comunidade alternativa dos essênios e sua relação com bens materiais.  

2) CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL 

a) Etimologia: gr. essaioi ou essenoi; do siríaco hase’ (=piedoso), heb. hassidim e aram. hassayya;   

opções recentes: sy = curadores, ref. (1) o interesse dos essênios por substâncias medicinais; (2) exegese 

de Fílon de therapeutai, ‘curadores’ do corpo e do espírito; (3) ideias de medicina no judaísmo 

intertestamentário (E. Schürer). 

i) não são mencionados no NT, mas aparecem na literatura da época (Josefo, Fílon, rabínicos); 

ii) João Batista foi, provavelmente, criado por essênios; Jesus deve ter tido contato com essênios.  

b) Origem: surgiram por volta de 140 a.C., do mesmo grupo de piedosos (hassidim) que os fariseus, 

que apoiaram os Macabeus contra Antíoco Epífanes; romperam com Jonatas quando ele tomou o 

sacerdócio e romperam também com o Templo e o povo, retirando-se para o deserto. 

c) Líder: um sacerdote sadoquita, opositor dos Macabeus, chamado “Mestre da Justiça”.   

d) Seita: terceira seita dos judeus, depois de saduceus e fariseus (Josefo); havia c. 4 mil essênios no séc. 

I; consideravam-se o verdadeiro Israel; elementos sincréticos místicos (suspeita). 

e) Características: separação do restante da população, prática da propriedade comum, ascese, celibato, 

rompimento com o culto ao Templo; esperança messiânica. 

f) Ideologia: em vez de lutarem pela reforma do povo judeu, eles romperam com o templo e se retiraram 

para o deserto, a fim de viverem em comunidades, como a famosa Qumran, no Mar Morto; praticavam 

o bem tanto para os membros da comunidade, como para as pessoas de fora.  

g) Trabalho e sustento: dedicavam-se integralmente à agricultura.  

h) Lei de Moisés: eram mais rigorosos dos que os fariseus, aguardavam a vinda do reino de Deus;  

i) Testemunho: embora retirados, eles exerciam um juízo moral sobre o templo, os sacerdotes e sobre 

toda a nação, influenciando o modo de vida considerado piedoso e ideal.  

j) Extinção: na guerra de 66, foram massacrados pelos romanos e uniram-se aos rebeldes; um essênio 

foi líder, João Essênio; provavelmente todas as comunidades desapareceram após a guerra de 70 d.C.   

3)  ESSÊNIOS: RELAÇÃO COM O TEMPLO 

a) Ruptura: os essênios romperam com o templo, porque o consideravam totalmente corrompido; para 

eles, o lugar sagrado havia se tornado um lugar de abominação. 

b) Josefo: “acham que se deve fazer todo o possível para praticar a justiça e se contentam em enviar as 

suas ofertas ao Templo, sem oferecer lá os sacrifícios, porque o fazem em particular, com cerimônias 

ainda maiores” (História dos Hebreus, Livro 12, cap. 2, nº 760). 

c) Ofertas: os essênios enviavam ofertas ao templo, mas não ofereciam sacrifícios ali, porque faziam 

seus próprios sacrifícios e cerimonias particulares (Josefo); consideravam seus cultos comunitários 

como provisórios, até que recuperassem o templo na guerra escatológica.  

d) Festas sagradas: os essênios observavam um calendário litúrgico próprio, em contraste com as festas 

de Jerusalém.  
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4) ESSÊNIOS: RELAÇÃO COM O SACERDÓCIO  

a) Rejeição: eles não reconheciam os sacerdotes do Templo, porque eram corruptos;  

b) “Sacerdote Ímpio”: esse título representa a reputação dos sacerdotes para os essênios.  

c) Sacerdócio rival: os essênios se consideravam o verdadeiro Israel, por isso tinham seus próprios 

sacerdotes e levitas; eram eles que davam a última palavra em doutrina, justiça e profecia. 

d) Esperança messiânica: aguardavam a chegada de dois Messias: “um messias sumo sacerdote e o 

chefe leigo da comunidade escatológica (o Ungido de Israel)”. 

5) ESSÊNIOS: RELAÇÃO COM OS BENS 

a) Comunidade: eram pacifistas, modestos, frugais, abstêmios, viviam em comunidades isoladas, 

eventualmente, viviam em aldeias ou em cidades — “Possuem todos os bens em comum, sem que os 

ricos tenham maior parte que os pobres” (Josefo);  

b) Observância da lei: rigorosos observadores da lei, do descanso sabático, das regras dietéticas e dos 

rituais de purificação; preferiam o celibato, mas eventualmente admitiam o casamento. 

c) Regras de entrada: após três anos de teste, a pessoa deveria fazer um juramento de obediência aos 

superiores e fidelidade às regras da disciplina interna (semelhante a uma ordem católica); os líderes 

eram eleitos; a desobediência era julgada e poderia ocasionar a expulsão da comunidade.  

d) Vida social: todas as propriedades eram coletivas; todos os que entravam na comunidade, 

entregavam seus bens de modo que não havia “riqueza desordenada” ou “pobreza degradante” (Josefo), 

pois ninguém era dono de nada (c/c At 2.44-45; 4.32-35);  

e) Refeições comuns: as refeições eram preparadas por sacerdotes essênios e tomadas em comum por 

todos os membros da comunidade, após rituais de purificação e orações e louvores; para eles, o refeitório 

coletivo era como um santuário; ao final das refeições, oravam e louvavam a Deus. 

f) Trabalho: todos são livres e todos trabalhavam para todos. “Quanto aos criados, consideram uma 

ofensa à natureza, que fez todos os homens iguais, querer sujeitá-los. Assim, eles se servem uns dos 

outros e escolhem homens de bem da ordem dos sacerdotes, que recebem tudo o que eles recolhem de 

seu trabalho e têm o cuidado de fornecer alimento a todos” (Josefo).  

g) Bens comuns: todos os bens eram entregues para benefício comum; não existia propriedade privada; 

os salários recebidos por algum trabalho também eram entregues ao administrador comunitário; ‘tudo é 

de todos’; havia comunidades mais flexíveis nas quais havia a prática de doação de parte do salário para 

sustento dos vulneráveis; a propriedade privada, quando existia, era submetida ao interesse da 

comunidade. “Desprezam as riquezas: todas as coisas são comuns entre eles, com uma igualdade tão 

admirável que, quando alguém abraça a seita, despoja-se de toda propriedade, para evitar, por esse meio, 

a vaidade das riquezas, poupar aos outros a vergonha da pobreza e em tão feliz união viver juntos como 

irmãos” (Josefo). 

h) Escambo: não havia compra e venda (comércio), mas doação (escambo); “Nada vendem e nada 

compram entre si; mas permutam uns com os outros tudo o que têm” (Josefo). 

i) Administração: para a administração dos bens comuns e da produção da terra, eram eleitos homens 

“excelentes” (c/c At 6.1-7); 

j) Vulneráveis: os doentes e os idosos são protegidos e amparados por toda a comunidade; “Não lhes é 

permitido fazer coisa alguma, a não ser com a anuência de seus superiores, exceto ajudar os pobres sem 

que qualquer outra razão os leve a isso — a compaixão pelos infelizes; quanto aos parentes, nada lhes 

dão se não lhes for concedida a permissão” (Josefo). 

k) Caixa comum: os recursos eram usados para financiar certas atividades de beneficência, como o 

amparo das viúvas, órfãos, doentes etc.     

6) PARA REFLETIR 


