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Introdução

Encontramos o texto conhecido como  O Testamento de Adão em várias línguas: 
aramaico, grego, etiópico, armênio, arábico e georgiano. A versão em aramaico está 
distribuída em vários manuscritos datados como sendo do século IX ao XVIII.

O texto aramaico pode ser divido em três partes, ou fragmentos: um Horário, em 
que se detalha como as criaturas adoram à Deus durante as 12 Horas do Dia e as 12 
Horas da Noite; uma Profecia, na forma de testamento de Adão para seu flho Set; e 
uma Hierarquia Celestial, com as Ordens dos seres divinos e suas funções.

Kmosko  [1907],  comparando  os  manuscritos  aramaicos,  identifcou  três  versões 
diferentes do Testamento de Adão, que ele chamou de Recensões I, II, e III, sendo 
que cada Recensão está baseada em dois manuscritos diferentes.

Tanto o Horário quanto a profecia ocorrem nas Recensões I, II, e III (a Recensão II 
não apresenta as Horas do Dia), enquanto que a Hierarquia Celestial ocorre apenas 
na Recensão II.   

A tabela a seguir mostra a relação entre as partes (fragmentos) e os manuscritos em 
que se  encontram,  e  a  recensão a  que cada um pertence  (adaptado de Kmosko 
[1907]): 

Recensão Manuscrito
Fragmento

Horário Profecia Hierarquia Celestial

I A Add. 14624 sec. IX A.D. X X

B Vat. Syr. 58 1584 - 1586 A.D. X X

II C Vat. Syr. 164 1702 A.D. X X X

D Add. 25815 ?? X

III E Arund. Or. 53 1536 A.D. X

F Vat. Syr. 159 1628 - 1632 A.D. X X

O texto aramaico do Testamento de  Adão foi  primeiramente editado por Renan 
[1853], que comparou os manuscritos B e C e traduziu para o francês, comparando 
ainda  com uma versão  em árabe.  Wright  [1865]  editou  o texto da Profecia  de 
acordo com o manuscrito A. Todas as três recensões foram editadas e traduzidas 
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para o latim por Kmosko [1907]. Budge [1927] traduziu para o inglês os fragmentos 
I e II, baseado provavelmente na recensão III. A edição mais recente do Testamento 
de Adão é a de Robinson [1982]. 

O texto dos  fragmentos são apenas vagamente  relacionados  entre  si,  tendo sido 
escritos  por autores  diferentes  em épocas distintas,  e  mais  tarde reunidos  sob o 
mesmo título. Além do título, o Horário e a Profecia têm em comum o fato de serem 
palavras de Adão ao seu flho Set. A Hierarquia Celestial traz apenas no título a 
relação com o Testamento, sendo dirigida a um amigo.

Robinson [1982] conclui que o Horário é uma composição de origem judaica,  a 
Profecia  sendo  um  trabalho  cristão,  ou  judaico  fortemente  interpolado  com 
elementos cristãos e a Angeologia sendo de origem judaica com alguma interpolação 
cristã (in Collins [2008], nota 10 p. 327). Robinson [1982] ainda data a origem do 
texto como sendo do século III A.D. (in Jonge e Tromp [1997], p. 83).

A Presente Tradução

A minha proposta é traduzir para o português o texto do manuscrito C (Vat. Syr. 
164), que faz parte da Recensão II de Kmosko [1907]. Apesar de apresentar o texto 
mais curto, possui, com exceção das Horas do Dia, todos fragmentos. Para as Horas 
do Dia, utilizarei o texto da recensão I de Kmosko [1907], que é o resultado da sua 
comparação dos manuscritos A e B.

Tanto a edição de Kmosko [1907] quanto a de Renan [1853] mostram, nas notas de 
rodapé,  as  variações  de  cada manuscrito  para  o  texto  apresentado no corpo  da 
página, sendo possível, portanto, dentro de um certo limite, reconstruir o texto do 
manuscrito desejado (Vat. Syr. 164).

Na edição do texto aramaico aqui apresentado,  portanto,  utilizarei  como base a 
Recensão II de Kmosko e a edição de Renan, alterando o texto apenas para coincidir 
com o manuscrito C (com exceção das Horas do Dia, onde utilizei integralmente o 
texto  da  Recensão  I  de  Kmosko).  Correções  de  palavras  sugeridas  pelos  autores 
citados serão mantidas.

O texto aramaico e a tradução estão em páginas opostas, e portanto sugiro que o 
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texto seja visualizado com as páginas lado a lado.

Observações importantes

Esta  tradução  obviamente  não  tem  valor  acadêmico,  sendo  simplesmente  o 
resultado de meus estudos da língua aramaica e certamente contêm erros. Este texto 
aqui  está  para  que  o  leitor  de  língua  portuguesa  possa  ter  uma  idéia  do  seu 
conteúdo, devendo sempre procurar os textos e fontes originais (ver, por exemplo, 
na bibliografa abaixo).

Na tradução, eu coloquei entre colchetes [] palavras ou termos que não ocorrem no 
texto aramaico, mas que são inferidas, para uma melhor fuidez do texto traduzido.

Meu papel aqui será apenas o de editor e tradutor, não cabendo a mim nenhum tipo 
de comentário exegético ou sobre o valor, qualquer que seja, do texto.

O texto aramaico e a tradução ambos estão em domínio público. Você pode copiar e 
distribuir  a  vontade,  mas o uso comercial  está proibido.  Se colocado  on-line,  eu 
agradeceria um link de volta para um dos seguintes endereços eletrônicos (mas não 
é mandatório):

http://aramaico.wordpress.com

ou então

http://textosaramaicos.wordpress.com
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A seguir, o Testamento de Adão. Texto aramaico editado e traduzido para o 
português por Pilipos.

http://aramaico.wordpress.com

http://textosaramaicos.wordpress.com
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Horário1

As Horas da Noite

Pela virtude de nosso senhor Jesus o Messias começamos a escrever este livro que se 
chama A Narrativa do Tempo. Amém. A seguir as horas da noite. 
A primeira hora da noite. A confssão é das águas e dos demônios. E nesta hora de 
sua  confssão  não  agridem  e  não  corrompem  e  não  destroem  algo  até  que  se 
libertem de sua confssão, pois a força oculta do Criador de Tudo os prende - orai  
pelo diácono pecador que escreve [este livro]2.
A segunda hora. A confssão é dos peixes e de todas as criaturas que estão no mar. 
A terceira hora. A voz do abismo e do fogo. Do abismo e do fogo e para baixo não é 
permitido ao homem investigar o fundo.
A quarta hora. A santidade do Serafm. Assim, meu flho, eu ouvia antes de pecar,  
quando  os  Serafns  batiam  as  suas  asas:  com  a  voz  bela  e  agradável  de  sua 
santidade. Mas desde que pequei e transgredi o mandamento não tornei a ver e 
ouvir assim esta voz.
A quinta hora. A confssão é das águas que estão acima dos céus. Assim, no início, 
meu flho Set, eu escutava os anjos: uma voz de ondas poderosas, que devem dar 
glórias a Deus, pois o comando oculto de Deus os movia. 
A sexta hora. Ajuntamento de nuvens e grande temor no meio da noite3. 
A sétima hora. O descanso das forças e de todas as naturezas que estão dormindo. E 
nesta hora o sacerdote de Deus mistura óleo nas águas e unge aquele que não dorme 
tranqüilamente. 
A oitava hora. A confssão é das ervas e sementes que brotam da terra. E desce sobre 
eles o orvalho dos céus. 
A nona hora. Ministério dos anjos que pousam ante o trono de Sua Majestade. 
A décima hora. Abrem-se as portas em que entram as orações de todos os [seres] 
que vivem. E eles ajoelham e então levantam4. E nesta hora, tudo o que o nosso 
povo pedir ao seu Criador, Ele lhes dá com Sua graça. E bate suas asas o Serafn e

1 Comparar o texto do Horário com o Salmo 148.
2 Esta última parte é provavelmente uma adição feita pelo copista do manuscrito, não pertencendo ao texto 

original.
3 Ou seja, meia-noite.
4 Ou seja, prestam homenagem, e então partem.
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chama o galo. 
A décima primeira hora. Alegria em toda a terra, pois levantou o sol do Paraíso do 
Deus Vivo sobre a Sua Criação, e brilha sobre toda a terra. 
A décima segunda hora. Expectativa e silêncio jazem sobre todas as Ordens do fogo 
e dos espíritos, até que os sacerdotes coloquem o incenso para Deus; e então partem 
todas as Ordens e os Poderes que pertencem aos céus.

As Horas do Dia

A seguir as horas do dia.
A primeira hora do dia. A prece dos céus.
A segunda hora. A oração dos anjos.
A terceira hora. A confssão das aves.
A quarta hora. A confssão dos animais.
A quinta hora. A confssão dos [seres] que estão sobre os céus.
A sexta hora.  A confssão dos querubins,  que intercedem pela injustiça da nossa 
humanidade.
A sétima hora. Entrada e saída perante Deus. Entram as orações de tudo o que vive, 
e ajoelham e levantam5.
A oitava hora. A confssão do fogo e das águas.
A nona hora. A súplica dos anjos que estão postados ante o trono da Majestade.
A décima hora. A visita das águas. Desce o espírito e futua sobre as águas e fontes.  
E se o espírito do Senhor não descesse e futuasse sobre as águas e fontes, os homens 
fcariam desolados, e os demônios destruiriam tudo o que vêem. E nesta hora as 
águas são contidas e o sacerdote de Deus mistura nelas o óleo da santidade, e unge 
aqueles que estão afitos, e eles são curados e recuperados. 
A décima primeira hora. Júbilo e alegria dos justos. 
A décima segunda hora - é a véspera. A súplica dos homens para a boa vontade que 
está perante Deus, senhor de tudo.

5 Ou seja, prestam homenagem, e então partem.
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Profecia

Do mesmo primeiro pai nosso, que é o nosso pai Adão. 
Escuta meu flho Seth, pois o messias virá dos céus e nascerá de uma virgem; e fará 
milagres e realizará sinais e grandes maravilhas. E andará sobre as ondas do mar 
como se fosse sobre uma prancha de madeira. E irá repelir os ventos e eles pararão, 
e acenará para as ondas e elas silenciarão. E abrirá [os olhos] dos cegos, e limpará 
os leprosos. E os surdos ouvirão e os gagos falarão6. E os espíritos maus mandará 
embora e expulsará os demônios. E fará viver os mortos e fará sair de dentro de suas 
sepulturas os que estão sepultados. Pois ele, o messias, disse para mim no paraíso, 
quando colhi a fruta que ocultava a morte:  "Adão, não temas, Deus quer fazer isto,  
[pois] tu desejaste ser [Deus]. Eu faço você [Deus]. Mas não agora. Mas após um tempo  
de muitos anos. Eu entregarei o teu corpo aos vermes e à podridão, para que o comam e  
aos teus ossos podres". 
E eu disse para ele: "Por que, Senhor?" Ele disse para mim: "Porque seguiste o conselho  
de Eva, tu serás comida para a serpente, e o teus flhos depois de ti. E depois de algum  
tempo a minha compaixão  irá  se  manifestar  sobre você:  pois  eu  criei  você  à  minha  
imagem e por tua causa eu faço uma terra nova para ti, e nela eu dominarei os teus  
flhos. E eu ascenderei e sentarei [você] à direita de minha divindade, e farei você deus,  
como tu desejaste." 
E eu, Set, disse para ele, meu pai Adão: "qual o nome da fruta da qual tu comeste?" Ele 
disse para mim que "era o fgo, meu flho, o portão no qual entra a morte sobre mim e  
para todos os que eu gerei. Mas também nele deverá entrar a vida para mim e meus  
flhos, [pois] o nosso senhor encarnará e vestirá o corpo de uma virgem santa no fm dos  
tempos. Escuta, meu flho Seth, pois no início virá um dilúvio, e destruirá toda a terra. E  
após o dilúvio, todos os anos deste mundo serão seis mil anos. E então virá o fm deste  
mundo." 
Eu, Set, após a morte de meu pai Adão: eu e meu irmão sepultamos ele à leste do 
paraíso. E eu coloquei este testamento na caverna dos tesouros, [onde está] até hoje.

6 Alusão a Isaías 35:5-6
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Hierarquia Celestial

A seguir, do testamento do nosso pai Adão. 
Como são os poderes celestiais,  e como é mantida cada uma de suas Ordens no 
ofício  e  administração  deste  mundo.  Escuta  meu  amigo,  pois  as  Ordens  são 
arranjadas uma após a outra, desde a Inferior, até que alcançamos eles, [os seres] 
que sustentam e carregam nosso senhor Jesus o Messias. 
Mas  a  Ordem Inferior  é  dos  Anjos.  Então,  este  é  o  plano  designado [para  esta 
ordem]  por  Deus,  que  concerne  cada  um dos  homens  que  eles  guardam:  cada 
homem que existe  no mundo,  um anjo da Ordem Inferior  o  acompanhará para 
guardá-lo. E este é o ofício [desta Ordem]. 
Então, a segunda Ordem, e são os Arcanjos. Este é o ofício: eles ordenam, pelas 
regras de Deus, tudo o que existe nesta Criação, sejam animais ou sejam aves, sejam 
répteis ou sejam peixes. Em resumo, zelam sobre, e orientam, tudo o que existe na 
Criação, exceto os homens. 
Então a terceira Ordem, que são os Principados.  Este é o seu ofício, eles movem o 
ar  para elevar as nuvens dos limites da Terra7 - de acordo com a palavra do profeta 
Davi - e [assim] cai chuva sobre a Terra.  E todas, portanto, as mudanças do ar são 
eles que causam: a estação para a chuva, e a estação para a neve, e a estação para o 
granizo,  e  a  estação  para  a  poeira,  e  a  estação  para  o  sangue.  E  estas  são  as 
mudanças causadas por eles. E desta [Ordem] é também o trovão e a luz do raio. 
Mas a quarta Ordem são as Potestades. Este é o seu ofício: a administração das luzes 
do sol e da lua e das estrelas. 
Então a quinta Ordem, que são as Virtudes. Este é o seu ofício: conter os demônios, 
para que eles não destruam a Criação de Deus, por conta de sua inveja dos homens. 
Pois se isto for permitido, que a natureza maldita dos demônios realize o desejo de 
sua  vontade,  em uma hora  e  momento  eles  subverterão  toda  a  Criação.  Mas  a 
Virtude Divina se levanta contra eles, pois colocou sobre eles uma guarda, para que, 
em seu atos, não realizem a vontade de seus desejos.

7 Alusão ao Salmo 135:7
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Então a sexta Ordem, que são as Dominações. Este é o seu ofício: governam sobre os 
Reinos, e em suas mãos está a vitória e a derrota na guerra. E isto foi mostrado para 
o rei assírio, quando ele se levantou contra Jerusalém: desceu um anjo e devastou o 
seu exército cruel, e em um instante matou cento e oitenta e cinco mil8. E também o 
abençoado Zacarias  viu  um anjo em forma de  homem que montava  um cavalo 
vermelho parado entre as árvores [próximas] de uma cabana. E seguindo-o, [outros 
anjos montados em] cavalos brancos e vermelhos e lanças em suas mãos9. E também 
Judas Macabeu viu um anjo todo em roupas de ouro montado sobre um cavalo 
vermelho10.  O acampamento do cruel  Antíoco viu-o e fugiu ante ele.  E onde há 
vitória ou derrota, são estes que decidem, de acordo com o sinal do Deus vivo, que 
os comanda na hora da guerra. 
Estas outras Ordens: Tronos, Serafns e Querubins, estão ante a magnifcência de 
nosso senhor Jesus o Messias e, servindo o trono de Sua Majestade, exaltam-no todo 
o tempo com o seu 'trisagion'. Os Querubins, então, sustentam e reverenciam o trono 
e mantém os selos; mas os Serafns servem à câmara de nosso senhor; os Tronos 
mantêm o portão do Santo dos Santos. 
Esta  é,  em  verdade,  a  explicação  dos  ofícios  e  administrações  dos  anjos  deste 
mundo. 
Termina  [aqui],  com  a  virtude  do  auxílio  de  nosso  Senhor,  de  se  escrever  o 
Testamento de nosso pai Adão. 

8 2 Reis 19:35 e Isaías 37:36
9 Zacarias 1:8
10 2 Macabeus 3:24 (?)
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