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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 03 Lech Lechá (Sai) 
(Génesis 12:1 – 17:27) 

 
Referência nos Profetas: Isaías 40:27 a 41:16. 
Referência nos Escritos Apostólicos: Romanos 4:1-25. 
Salmo complementar: 110. 
 
NOTA: Caso seja a primeira vez que tem contacto com o termo parashat, 
aconselhamos vivamente a leitura do estudo sobre o tema no seguinte link:  

Porção Semanal da Torá: 03- Lech Lechá (de Génesis 12:1 a 17:27). 

Significa “sai ”. 

Introdução 

Ainda que Noé fosse um homem justo diante de YHWH, aparentemente, não teria 
capacidade para instruir os seus filhos no caminho de Elohim.  
 
Vejamos, que após sair da arca com a sua família, Noé dedica a sua vida à plantação 
de uma vinha, e parece ter descurado (tendo em conta o comportamento de Cam) 
numa tarefa importante; continuar a instruir os seus filhos, e adverti-los que não 
caíssem nos mesmos erros da geração que fora destruída pelo dilúvio.  
 
Ezequiel 14:20 diz-nos: “Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo 
eu, diz YHWH, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles 
livrariam as suas próprias almas pela sua justiça.” 
 
Vemos então que os filhos de Noé não eram tão justos aos olhos de YHWH, como o 
seu pai o era. Somente Noé seria salvo pela sua justiça, como tal, percebemos que 
foi então devido à misericórdia do Eterno, atentando para o coração e perseverança 
de Noé, que estendeu a sua misericórdia à sua família. Não pela pureza dos seus 
corações, pois não eram tão justos como ele.  
 
Vemos claramente mais à frente, a descendência de Noé (salvo raras excepções) sob 
o domínio de Nimrod a descurar a instrução de YHWH. Essa rebeldia foi castigada 
com confusão, e os filhos de Noé foram espalhados pela terra.  
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Contudo, na família de Sem podemos encontrar uma linhagem de justiça e devoção 
ao Eterno. Noé abençoou Sem. Portanto Sem consegui instruir a sua descendência 
nos caminhos de YHWH, dando o testemunho a seu filho Arfashad, ao seu neto Selá 
e ao seu bisneto Éber, este último nome é o que dá origem ao termo “hebreu” (de 
Éber). 
 
Apesar disso, os seus níveis de justiça e dedicação a Elohim, talvez não fossem 
suficientes para serem eleitos. Nenhum deles tinha a capacidade nem os requisitos 
para serem eleitos como o pai de uma nação santa.  
 
O Eterno esperou que aparecesse alguém com esses requisitos…, alguém que 
apareceu na décima geração depois de Noé, alguém que tinha por nome Abrão, que 
significa “pai exaltado”. 
  
Elohim encontrou em Abrão esses requisitos, pois ele tinha a capacidade de instruir 
os seus filhos a viver uma vida focada no Eterno e justa aos Seus olhos, e que não 
fraquejassem perante as pressões do mundo exterior. Abrão foi escolhido por ter essa 
capacidade, por ensinar aos seus filhos a viver sob um padrão de justiça, e caminhar 
rectamente todos os dias, como lemos em Génesis 18:19: 
 
“Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa 
depois dele, para que guardem o caminho de YHWH, para agir com justiça e juízo; 
para que YHWH faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado.”  
 
A sua capacidade de orientar os seus filhos, e a sua descendência depois dele, a que 
guardassem o caminho do Eterno, é a razão pela qual, foi ele o escolhido para ser o 
pai de uma grande nação Santa; mas mais do que isso, para que ele fosse o patriarca 
de uma nação que herdaria os novos céus e nova terra, depois destes (o céu e a 
terra) passarem por uma segunda etapa de purificação, desta vez a do fogo, conforme 
Números 31:23 .  
 
Essa promessa foi reforçada pelo Eterno ao mudar o nome de Abrão para Abraão 
(não só seria um pai enaltecido, mas também um pai de uma multidão de nações).  
 
Quão importante é ser um pai, quão importante é instruir os filhos no caminho de 
rectidão de YHWH! Noé não tinha essa capacidade, por isso YHWH esperou que 
aparecesse um outro que tivesse. 
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Qual a principal diferença entre estes dois homens (Noé e Abrão) escolhidos pelo 
Eterno? 
 
Relativamente a Noé a Torá diz: Noé andava com Elohim (Génesis 6:9), o que 
segundo Rashi significa que Noé precisava de ajuda no seu serviço divino. Mas 
relativamente a Abrão, o Eterno diz: “anda diante de Mim” (Génesis 17:1), o que 
também segundo Rashi significa que Abrão podia fortalecer-se a si mesmo, isto 
porque Abrão era proactivo e tinha motivação própria; não necessitava de coisas 
externas que o estimulassem a servir ao Eterno ou a ser bondoso. Por seu lado, Noé 
necessitava de uma espécie de “empurrão” que o levasse a caminhar em rectidão.   

Esse argumento é reforçado pelo texto da Torá que nos diz que Noé é chamado de 
“ish tzadik” (homem recto), enquanto Abrão é chamado de “ish chésed” (homem de 
bondade).  

Não desfazendo, Noé realizou incríveis actos de bondade na arca, como por exemplo 
o facto de alimentar centenas de animais durante muitos meses. Contudo, ele fazia a 
sua obrigação; a sua atitude, diferente de Abrão, não provinha de um incontestável 
desejo de dar, mas apenas reagia perante as necessidades dos outros. A sua 
bondade era reactiva no sentido de ajudar as pessoas quando acudiam a ele ou 
quando sentia a obrigação de o fazer.  

Abrão, por sua vez, não o fazia por obrigação, mas sim porque tinha um enorme 
desejo em dar, mostrando que a sua bondade era proactiva, contrariamente à de Noé 
que era reactiva.  

Esta diferença vai mais além do simples âmbito físico, pois tinha a sua implicação 
espiritual. Noé criticou o povo da sua geração, mas nada fez a respeito disso. Abrão 
foi muito mais além do chamado do dever, pois ensinou o mundo a conhecer o Eterno, 
e por isso, quando deixou a sua terra, muitos o acompanharam, pois ele era um orador 
nato.  

Por que razão Noé era diferente de Abrão? A resposta está no nome de Noé, que 
significa “acomodado”. Sabemos que o nome de uma pessoa nos ensina sobre a sua 
essência, e não é fácil tomar uma responsabilidade por iniciativa própria a menos que 
sejamos chamados a fazê-lo.  

A inclinação negativa inata do ser humano, levá-lo-á a levantar vários entraves para 
impedir que se assuma uma missão desafiante, sendo que a verdadeira razão para 
isso é o desejo de comodidade. 
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Todos nós também não devemos ignorar as oportunidades de fazer a nossa quota-
parte, todos nós temos um propósito nesta vida, um propósito que deve ser não só 
reactivo, mas também proactivo. Toda a humanidade é reactiva, mas apenas uma 
pequena percentagem dela é proactiva. Imaginemos quantos excelentes trabalhos e 
grandes iniciativas nunca se materializam devido à preguiça.   

Outra das razões que condiciona a nossa próactividade é uma equivocada confiança 
em Elohim. Muitas vezes esperamos que o Eterno nos entregue de bandeja o 
propósito da nossa vida; contudo, a história mostra-nos que os grandes nomes da 
história não tiveram essa atitude passiva, visto que viram os problemas que existiam 
no mundo e decidiram enfrentá-los sem esperar que fossem instruídos a tal.  

Na nossa geração, não é preciso ir muito longe para encontrar oportunidades para 
melhorar o mundo de alguma forma. Mas não devemos esperar que nos peçam para 
o fazer; se esperamos, é provável que essa oportunidade nunca venha a acontecer. 
YHWH quer que abramos os olhos e que actuemos antes que nos peçam.  

Noé indubitavelmente foi um grande homem, mas não se transformou no pai do povo 
eleito, pois era uma pessoa reactiva, que necessitou de um empurrão para agir. Por 
seu lado, Abrão não precisou que o motivassem a servir ao Eterno. Não esperou que 
as pessoas acudissem a ele para que ele lhes ensinasse a Torá. 

Primeira Leitura: 12:1-13 
 
12:1-3 “Ora, YHWH disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de 
teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-
te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te 
abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as 
famílias da terra.”  
 
Segundo Neemias 9:7 e o relato de Estevão, em Actos 7:2-4, Elohim já tinha feito um 
primeiro chamado a Abrão em Ur, dos Caldeus. Logo o chamado de YHWH a Abrão 
em Haran (Génesis 12:1-3), terá sido o segundo chamado.  
 
O relato de Estevão em Actos 7:2-4 também concorda com isso: “E ele disse: 
Homens, irmãos, e pais, ouvi. O Elohim da glória apareceu a nosso pai Abraão, 
estando na mesopotâmia, antes de habitar em Harã, E disse-lhe: Sai da tua terra e 
dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos 
caldeus, e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Elohim o trouxe para 
esta terra em que habitais agora.” 
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Isto mostra-nos um ponto fundamental. Quando YHWH nos chama para algo, temos 
que percorrer um percurso, uma caminhada, onde procederemos consoante a 
instrução de Elohim (viver a vida segundo a Torá). 
 
Ur era uma terra cheia de idolatria e paganismo, e essa foi uma das razões pela qual 
YHWH lhe ordenou que saísse de lá. A congregação do Eterno (a Noiva, a Israel de 
YHWH), começava a ser estruturada, e começa com uma ordem directa que se 
mantém para todos aqueles que vivem na babilónia, ou que ainda têm no seu coração 
vestígios dela: SAI DELA POVO MEU. 
 
Todos os crentes no Elohim de Abraão, Isaac e Jacob, e que mais tarde receberam 
o testemunho de Yeshua, são ordenados a saírem desse sistema idólatra e devasso, 
a Babilónia. (Jeremias 51:45; Apocalipse 18:4). 
 
Os escritos rabínicos contam a seguinte história sobre Abrão e seu pai, Terá: 
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Vemos então que, Abrão obedece à instrução de YHWH, para que saísse da sua terra 
e da sua parentela. No entanto, leva consigo o seu sobrinho Lot, cujo nome significa 
“véu”, e que no futuro lhe iria causar problemas.  
 
O propósito da eleição de Abrão, seria para que fosse um meio de bênção para todas 
as famílias da terra, ou seja, a bênção aplicar-se-ia a toda a sua descendência. Esta 
eleição não teve o propósito de privar os demais das bênçãos divinas, antes pelo 
contrário, teve como propósito que os demais também pudessem alcançar a 
promessa que o Eterno deu a Abrão e aos seus filhos.  
 
12:2 “E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e 
tu serás uma bênção.”  
 
O Eterno promete a Abraão compensá-lo pela sua obediência, e esta promessa 
acabaria por ter reflexos durante toda esta era, e também no mundo vindouro, os 
novos céus e nova terra. A palavra que é traduzida como nação, é goy que 
literalmente significa nação mas que adquiriu também o significado de gentio, ou seja:  
 
Muitos questionam o porquê do Eterno ter escolhido o povo judeu para ser o seu 
povo, e que isso provaria que Ele é selectivo, fazendo distinção de pessoas. Mas a 
Palavra mostra-nos por diversas vezes que o Eterno não faz distinção de pessoas. 
Afirmar isso é errado. Pois os judeus não são mais especiais do que os gentios, o 
facto verdadeiro, é que a partir de um gentio, o Eterno levantou um Povo que separou 
para si. Muitos dizem que Abrão era judeu, mas isso é errado.  
 
Abraão era sim um gentio, e sendo gentio, foi chamado pelo Eterno para dele fazer 
uma nação santa, nação essa que veio a ser conhecida como Israel. Isto mostra que 
todos são potenciais Filhos do Eterno, desde que dêem ouvidos ao seu chamado.  
 
O termo “judeu” prevaleceu, porque os descendentes da tribo de Judá foram os únicos 
que mantiveram a observação da Torá ao longo dos séculos. E por isso se tornou 
uma referência como sendo o povo do Eterno. Mas o Povo do Eterno não é “só” o 
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povo judeu, mas sim o povo de Israel, do qual fazem parte as doze tribos de Israel, e 
os gentios que a eles se ajuntam.  
 
O propósito da eleição de Abrão foi que ele fosse um meio de bênção para todas as 
pessoas da terra. Este propósito estendeu-se aos seus descendentes. A eleição não 
teve o propósito de privar os demais das bênçãos divinas, mas sim precisamente para 
que os demais também pudessem alcançar as riquezas que o Eterno oferecia a 
Abraão e aos seus filhos.  
 
12:3 “E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e 
em ti serão benditas todas as famílias da terra.” 
 
Ou seja, o bem-estar, ou a queda das nações dependeria da atitude destas para com 
a descendência de Abrão.  
 
Ainda que Ismael seja descendente de Abrão, esta promessa não foi dada à 
descendência que viria de Ismael, como podemos ler em Génesis 21:10: 
 
 “E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho; porque o filho desta serva não 
herdará com Isaque, meu filho." 

No entanto há uma bênção também para os filhos de Ismael, ainda que a aliança seja 
feita com a descendência de Abrão através de Isaac: 

Génesis 17:20 " E quanto a Ismael, também te tenho ouvido; eis aqui o tenho 
abençoado, e fá-lo-ei frutificar, e fá-lo-ei multiplicar grandissimamente; doze príncipes 
gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com 
Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte." 

O texto de Génesis 12:3, fecha com a frase "em ti serão benditas todas as famílias 
da terra" que também pode ser traduzido como "em ti serão enxertadas todas as 
famílias da terra". Vemos o cumprimento dessa profecia em Romanos 11:17-18: 

"E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em 
lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, Não te glories contra os 
ramos; e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti."  
 
Quando um gentio se arrepende dos seus pecados, e entrega-se de coração ao 
Elohim de Israel, é cortado da sua árvore brava, do seu povo, e enxertado na oliveira 



http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com 

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 03- LECH LECHÁ 
 
 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 8 

 

cultivada, que é Israel, cuja raiz é o Messias, segundo Isaías 11:10; 53:2; Romanos 
15:12; Apocalipse 5:5. Ver também Gálatas 3:29. 
 
Abrão confiava no Eterno, e sabia que Ele seria fiel à sua promessa, por isso saiu em 
obediência como vemos em Hebreus 11:8: "Pela fé Abraão, sendo chamado, 
obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança; e saiu, sem saber 
para onde ia" 
 
 
12:5 "E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens 
que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã; e saíram para irem 
à terra de Canaã; e chegaram à terra de Canaã." 
 
A referência às almas que se lhes juntaram, mostra que existiam pessoas que se 
tinham juntado à mesma fé de Abrão e de sua família. Provavelmente Abrão teria 
proclamado a várias pessoas a sua fé num Elohim único, e teria falado sobre Ele a 
outras pessoas. Dessa forma muitas pessoas reconheceram a existência de um ser 
Supremo, Criador de todas as coisas, que se juntaram à mesma fé de Abrão. Dessa 
forma ganhou muitos adeptos que reconheceram a existência do Eterno como único 
Elohim verdadeiro. 
 
12:6-7 "E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até à planície de 
Moré; e estavam então os cananeus na terra. E apareceu YHWH a Abrão, e disse: À 
tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar a Elohim, que lhe aparecera."  
 
"Siquém" significa "cerviz", relacionado com o levantamento de cargas. "Moré" 
significa "mestre".  
 
Esta foi a primeira experiência espiritual profunda que teve Abrão depois de ter saído 
da Mesopotâmia. O Eterno apareceu a Abrão em Siquém e Moré. Essa experiência 
foi tão marcante que Abrão decidiu edificar ali um altar ao Eterno.  
 
 
Esse altar representa de certa forma a primeira experiência na vida de fé de todos os 
que serão contados como filhos do Eterno, e demonstra a "entrega do eu". O altar é 
um lugar de sacrifício, um animal é oferecido como representação do homem que o 
oferece. A oferta queimada, simboliza uma entrega total. O altar é o lugar onde a 
vontade do homem se submete à vontade do Eterno. "Que não se faça a minha 
vontade mas sim a Tua, que não seja como eu quero mas como Tu queres." 
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 A história posterior a Abrão mostra-nos que Siquém foi um lugar de grandes 
eventos das escrituras para os descendentes de Abrão. Génesis 33:18-20 
(Génesis 28:20-21); 37:12-17; Josué 24:1; 24:14-27; Juízes 21:19; 1ª Reis 
12:1; 12:25. 
 

 Siquém foi escolhido como um lugar de refúgio. Josué 20:7 
 

 José foi sepultado em Siquém, esperando até hoje, a ressurreição dos mortos. 
Josué 24:32. 
 

Junto a Siquém, há a planície de "Moré", a palavra "moré" significa, como já foi dito, 
"mestre", e vem de uma raiz que significa "ensinar"; ou seja, a mesma raiz que se 
encontra na palavra "Torá".  
 
Assim, quando Abrão tem a sua primeira experiência profunda em Siquém, ao mesmo 
tempo tem a experiência do que é ter um "moré", um mestre que lhe ensinasse a 
"Torá". A Torá instrui, mostra aquilo que é certo e que é errado aos olhos do Eterno, 
a bênção e a maldição, a vida e a morte.  
 
A Torá, como já enfatizámos diversas vezes, são os mandamentos, as leis, estatutos 
e juízos. O Eterno ensinou a Torá a Abrão, como lemos em Génesis 26:5: 
 
"Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus 
preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis."  
 
Mais tarde, após o cativeiro do Egipto, os filhos de Israel aprenderam como herdariam 
a bênção e a maldição no vale de Moré. A bênção se atentassem para a Torá do 
Eterno, a maldição se a transgredissem. Ao norte tinham o monte Ebal, que 
representa a maldição, e a subida deste, representa uma vida de transgressão; e ao 
sul o monte Gerizim, cuja subida representa uma vida de obediência, e de 
cumprimento da Torá. Deuteronómio 11:26-32; 27:12; Josué 8:33. 
 
Moré é o lugar onde se reconhece a Torá do Eterno como o nosso padrão de vida. 
Aponta também para aquele que nos veio ensinar mais tarde a cumprir a Torá, a 
torná-la plena, Yeshua, o nosso "mestre". Como lemos em Mateus 5:17-20: 
 
"Não cuideis que vim destruir a Torá ou os profetas: não vim anular, mas cumprir. 
Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um yud ou 
um traço se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar 
um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será 



http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com 

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 03- LECH LECHÁ 
 
 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 10 

 

chamado o menor no reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar será 
chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não 
exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus."  
 
Então "Siquém" e "Moré" representam os dois requisitos para herdar a vida Eterna, 
como nos mostra Apocalipse 14:12: "Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os 
que guardam os mandamentos de YHWH e a fé em Yeshua." 
 
12:8-9 "E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua 
tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente; e edificou ali um altar a YHWH, e 
invocou o nome de YHWH. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado 
do sul."  
 
Invocar o nome do Eterno, não significa apenas pronunciá-lo, mas sim dar a conhecer 
ao mundo que ele é UM e Único, e ninguém se assemelha a Ele. Em João 17:3 está 
escrito: 
 
"E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Elohim verdadeiro, e a 
Yeshua haMashiach, a quem enviaste." 
 
Existe um fenómeno natural muito interessante no local onde Abrão invocou pela 
primeira vez o Nome Sagrado na terra prometida. O Nome hebraico de YHWH nas 
letras hebraicas actuais, nas montanhas, no mesmo lugar onde Abrão instalou a 
tenda. Isso é possível de se ver através de imagens de satélite, como vemos abaixo. 
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12:10 "E havia fome naquela terra; e desceu Abrão ao Egipto, para peregrinar ali, 
porquanto a fome era grande na terra. Era necessário que Abrão descesse ao Egipto 
para pisar essa terra, cf. Josué 1:3, para que todo o local que ele pisasse fosse dado 
à sua descendência como está escrito em Génesis 15:18b.  
 
Vemos neste texto, que Abrão chega a uma terra onde havia fome. Ou seja, uma terra 
bem diferente daquela que o Eterno lhe tinha prometido, contudo, Abrão confia no 
Eterno sem hesitar, e isso demonstra mais uma vez a grande fé deste homem.  
 
Segunda Leitura: 12:14 – 13:4 
 
12:14 “E aconteceu que, entrando Abrão no Egipto, viram os egípcios a mulher, que 
era mui formosa.” 
 
Sara era muito bela, apesar de já ter uma idade avançada. Aqui confirma-se aquilo 
que Abração receava, que os egípcios iriam atentar para a sua mulher (vs. 11-13). 
 
12:15-18 “E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó; e foi a 
mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela; e ele teve 
ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o 
Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de 

O NOME  em Hebraico  
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Abrão. Então chamou Faraó a Abrão, e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não 
me disseste que ela era tua mulher?” 
 
Ao chegarem ao Egipto, devido à fome na terra onde estava Abrão, Sarai, pela sua 
formosura, agrada ao Faraó, que a toma como esposa, julgando que Abrão é seu 
irmão, e não seu marido. Ao ser afligido com pragas de Elohim, O Faraó tem 
conhecimento que afinal Sarai é sua esposa, e manda-os embora do Egipto, cheios 
de riquezas. 
 
A mentira cria sempre dissabores, e neste caso, fez com que a sua mulher fosse 
tomada por outros homens. Abrão confiava no Eterno, mas aqui, deixou que a sua 
carnalidade lhe transmitisse insegurança, levando-o a crer que caso não optasse por 
mentir, que mal lhes aconteceria. A mentira não é uma opção, existe sempre o 
caminho e a escolha correcta, o importante é confiar no Eterno, e ele proverá uma 
solução. Vemos pelo vs. 18-19 que caso Abrão tivesse dito a verdade aos Egípcios, 
que Sara não seria tomada por eles.  
 
Terceira Leitura: 13:3-18 
 
13:3-4 "E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera 
a sua tenda, entre Betel e Ai; Até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito; e Abrão 
invocou ali o nome de YHWH"  
 
Abrão regressou a Betel, onde já tinha estado, e onde tinha invocado o Nome do 
Eterno, YHWH.  
 
O Egipto simboliza o mundo de trevas. Isto mostra que, se alguém se desvia e sai 
fora do caminho estipulado por YHWH, é fundamental que se regresse ao caminho e 
à casa do Eterno. É esse o propósito do chamado de Yeshua, que regressemos à 
congregação de YHWH. A única fé verdadeira. Ele veio chamar as ovelhas perdidas 
da Casa de Israel. Mateus 15:24. 
 
Quando Abrão deixou a idolatria do seu pai na Mesopotânia proclamou o Nome de 
YHWH em Betel, e quando voltou do Egipto, fê-lo novamente no mesmo lugar. Betel 
tornou-se assim num local de proclamação da fé monoteísta, em contraste com o 
paganismo da Babilónia e do Egipto.  
 
13:5 "E também Lot, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas" Lot não 
andava com Elohim. Pelo facto de andar com Abrão, Lot tinha também enriquecido, 
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e tinha um grande número de gado, e tendas. A sua riqueza dependia do homem (da 
sua relação com Abrão), e não por caminhar com Elohim, no final perdeu tudo.  
 
Devido a uma rixa com os pastores de ambos (vs. 7-8), Abrão decide separar-se do 
seu sobrinho, propondo que ele escolha o local da sua preferência (vs. 9). Lot pensa 
apenas no seu bem-estar material, e escolhe a parte mais fértil da terra, a oriente, 
onde estão as cidades de Sodoma e Gomorra, e assim se separam (vs. 10-11). Lot 
só pensava em si mesmo, não só se separa de Abrão, mas também daquilo que ele 
representava, levando-o por fim à ruína.  
 
13:14-15 “E disse YHWH a Abrão, depois que Lot se apartou dele: Levanta agora os 
teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do 
oriente, e do ocidente; Porque toda esta terra que vês, te hei-de dar a ti, e à tua 
descendência, para sempre.”  
 
Notemos que Abrão tem uma profunda revelação de YHWH, quando decide separar-
se de Lot, foi sempre esse o propósito, que deixasse a sua parentela, não só a sua 
terra.  
 
13:16 “E farei a tua descendência como o pó da terra; de maneira que se alguém 
puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada.” 
 
O primeiro tipo de descendência que se fala assemelha-se ao pó da terra, de tão 
numeroso que é. Isto refere-se à descendência física de Abrão.  
 
13:17 “Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura; porque 
a ti a darei.” 
 
A visão celestial expressada numa acção prática, trará finalmente o seu cumprimento 
ao mundo físico. A fé vem pelo ouvir mas torna-se efectiva pelas obras.  
 
Quarta Leitura: 14:1-20 
 
Quatro reis do oriente, vem fazer guerra para subjugar e recuperar as terras que se 
tinham rebelado contra eles, e nessas terras encontram-se cinco cidades do território 
de Sidim, que é a zona do actual Mar Morto. Os cinco reis do território de Sidim saem 
a enfrentar os quatro reis do oriente, e são derrotados por estes. As duas cidades 
Sodoma e Gomorra foram sitiadas, e despojadas, e Lot é levado como prisioneiro de 
guerra com todas as suas posses.  
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Quando Abrão percebe que Lot fora levado cativo, junta os seus homens corre atrás 
dos reis do oriente até ao norte do país. Pela noite, ataca-os, e recupera todos os 
bens, juntamente com os prisioneiros de guerra, e resgata Lot. No regresso, sai ao 
seu encontro o rei de Sodoma, que tinha sobrevivido, no vale do rei. Nesse momento 
surge o rei de Salém, Melquisedeque (Malki-Tsedek), sacerdote do Altíssimo, que 
oferece pão e vinho a Abrão, abençoando-o. 
 
Segundo os escritos rabínicos, Melquisedeque poderia ser Sem (o filho de Noé), 
Melquisedeque não seria então o nome, mas sim um título; título esse, que aponta 
para “rei” e “sacerdote.”  
 
Segundo o Salmo 110:4 esse ministério seria dado ao Messias (Hebreus Cap. 5 e 7). 
Salém, é a única referência directa a Jerusalém na Torá. Vemos que Salém é o 
mesmo que Sião, como está escrito: 
 
Salmo 76:2 “E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião.” 
 
Em Josué 10:1, vemos como na cidade de Jerusalém, havia um rei chamado Adoni-
tsedek. Vemos então que cerca de 600 anos depois de Abrão, na conquista da terra, 
o rei de Jerusalém tinha um título semelhante ao de Malki (Rei) Tsedek (Justiça). 
 
14:18-19 “E Melquisedeque, rei de Salém [Jerusalém], trouxe pão e vinho; e era este 
sacerdote do Elohim Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo 
Elohim Altíssimo, o Possuidor dos céus e da terra;” 
 
Vemos que Melquisedeque abençoa Abrão. O maior abençoa sempre o menor, logo, 
percebe-se que Melquisedeque tinha um ministério superior ao de Abrão, até porque 
as escrituras mencionam que este era sacerdote do Altíssimo. 
 
14:20 “E bendito seja o Elohim Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas 
mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.” 
 
Abrão é o primeiro a ser mencionado pela Torá, como dador do dízimo. Portanto, o 
princípio de dar o dízimo existia desde a criação do homem. O princípio do dízimo 
implica trabalhar parte do tempo sem que tenhamos o direito de comer do fruto do 
trabalho, e esse mesmo princípio está na instrução que YHWH deu a Adão, ele teria 
que cuidar de todas as árvores do jardim, incluindo a árvore da ciência, mas não 
poderia comer dessa.  
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Tudo o que nós temos pertence a Elohim. Ele é o dador da vida, e é graças a Ele que 
podemos trabalhar, como tal, dar um décimo do fruto do nosso trabalho, é uma forma 
de honrar o Eterno, e reconhecer que tudo o que somos é graças a Ele.  
 
Abrão não só deu o dízimo dos despojos da guerra, como também de tudo aquilo que 
o Eterno lhe tinha dado.  
 
 
Quinta Leitura: 14:21 a 15:6 
 
O Rei de Sodoma oferece a Abrão todos os seus bens recuperados, mas Abrão 
recusa receber seja o que for daquele rei, para que ninguém diga que ele enriquecera 
por causa daquele rei (14:22-24). 
 
O Eterno aparece em visão a Abrão, e Abrão diz-lhe que devido ao facto de não ter 
filhos, será o mordomo de sua casa, nascido na sua casa, o seu herdeiro, o 
damasceno Eliézer. YHWH responde-lhe dizendo: 
 
15:1-4 “Depois destas coisas veio a palavra de YHWH a Abrão em visão, dizendo: 
Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse 
Abrão: YHWH Elohim, que me hás-de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da 
minha casa é o damasceno Eliézer? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado 
filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a 
palavra de YHWH a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro; mas aquele que de 
tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. 
 

Vemos que aqui se fala num herdeiro singular, referência a Isaac, mas também ao 
Messias, como vemos em Gálatas 3:16: “Ora, as promessas foram feitas a Abraão e 
à sua descendência. Não diz: E às descendências, como falando de muitas, mas 
como de uma só: E à tua descendência, que é o Messias.”  
 
15:5 “Então o levou fora, e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as 
podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência.” 
 
Aqui fala de uma descendência espiritual. Então vemos que há três tipos de 
descendências de Abraão; singular (Isaac), física (como o pó da terra) e espiritual 
(como as estrelas do céu). A alegoria às estrelas do céu, mostra também que, cada 
descendente de Abrão seria uma luz no mundo, sobre a qual as pessoas das nações 
atentariam, conforme Zacarias 8:23: “Assim diz YHWH dos Exércitos: Naquele dia 
sucederá que pegarão dez homens, de todas as línguas das nações, pegarão, sim, 
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na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que 
Elohim está convosco.” Ver também Mateus 5:14. 
 
A descendência espiritual seriam as pessoas que, ainda que não fossem 
descendentes físicos, abraçariam a mesma fé de Abrão, e seriam herdeiros conforme 
a promessa (Gálatas 3:29). Os enxertados na Oliveira cultivada, cuja raiz é Yeshua.  
 
Os descendentes espirituais, são contados como iguais aos da descendência física, 
pois a palavra dos manuscritos gregos que é traduzida como semente/descendência 
em Gálatas 3:29 é sperma, que literalmente significa sémen. 
 
15:6 “E creu ele em YHWH, e imputou-lhe isto por justiça.” 

Abrão confiava no Eterno e por isso confiou também nas suas palavras. É impossível 
crer em YHWH se não se crê na Escritura revelada ou inspirada. A palavra revelada 
é a base para a fé. Quando YHWH revela a sua palavra, temos a opção de confiar ou 
não n’Ele.  
 
YHWH não quer autómatos, por isso nos dá o livre arbítrio, pois Ele deseja que as 
pessoas o amem com todo o seu coração. A fé vem pelo ouvir (Romanos 10:17), isso 
significa que, se procedemos de acordo com as coisas que nos foram reveladas, 
temos a capacidade de confiar no Eterno. 
 
“…imputou-lhe isto por justiça.” A palavra traduzida como justiça é tsedakah, e 
significa solidariedade; justiça; direito; rectidão. É a primeira vez que esta palavra 
aparece na Torá. Também pode ser traduzida como justificação. A expressão 
tsedakah tem três significados nas Escrituras:  

1.      Justificação no sentido “declaração de inocência” cf. Génesis 15:6. 

2.      Aprovação; reconhecimento de rectidão; dar a razão, cf. Mateus 11:19; Lucas 
7:29.  

3.      Obra de caridade, cf. Deuteronómio 24:13; Mateus 6:1. 

Se não entendermos estes diferentes significados da mesma expressão, não 
podemos entender a aparente contradição entre Romanos 2:13b e Romanos 3:20a.   

Romanos 2:13b diz: “mas os que praticam a lei hão de ser justificados.” 
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Romanos 3:20a diz: “Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras 
da lei,” (Miqsat Ma'ase Ha-Torah, ou MMT)*  

* uma obra ou manuscrito de tradição rabínica que circulava no 1º século, na era Apostólica. Para ler 
mais sobre o tema clique no link http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/as-obras-da-lei-mmt.html 

No primeiro caso “justificados” significa “aprovado”, “reconhecidos”; e no segundo 
caso “justificada” significa “declarado inocente”. A expressão obras da lei não implica 
o mesmo que cumprir a lei. “Obras da lei” tem a ver com o legalismo como meio de 
obter a salvação pelos méritos próprios, “cumprir a lei” tem a ver com a obediência 
por amor ao Eterno, para santificação. 

Sexta Leitura: 15:7-17:6 

 O pacto entre YHWH e Abrão 

15:7-8 “Disse-lhe mais: Eu sou YHWH, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti 
esta terra, para herdá-la. E disse ele: Elohim YHWH, como saberei que hei-de herdá-
la?”  
 
A promessa é reforçada com um pacto, para que se desfaçam todas as dúvidas de 
Abrão. Abrão receava que a sua descendência viesse a ser pecadora, e que o Eterno 
lhes retirasse as terras e as bênçãos que lhes prometera.  
 
Mas YHWH prometeu-lhe que ainda que pecassem, providenciar-lhes-ia uma forma 
de expiar o seu pecado, através do arrependimento, e dos sacrifícios, que seriam uma 
sombra de um sacrifício futuro perfeito, o do Filho de Elohim, o Messias Yeshua. 
Vejamos como foi selado o pacto: 
 
15:7-10 “E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, 
e um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho, E trouxe-lhe todos estes, e 
partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra; mas as aves não 
partiu.”  

O facto de Abrão ter partido os animais, e colocar as metades uma em frente à outra, 
mostra uma forma antiga de celebrar pactos, em que ao fazerem isso, as duas 
pessoas que celebravam o acordo, passariam entre as metades, e davam uma volta 
de regresso, em simbolismo do infinito, como celebrando a perpetuidade do pacto cf. 
Jeremias 34:19. 

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/as-obras-da-lei-mmt.html


http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com 

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 03- LECH LECHÁ 
 
 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 18 

 

15:12 “E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão; e eis que grande 
espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Esta experiência profética permite-lhe ver 
toda a calamidade futura dos seus descendentes, a palavra traduzida para po 
1rtuguês como espanto, tem mais o sentido de terror, do que espanto em si.  

15:13-14 “Então disse a Abrão: Saibas, decerto, que peregrina será a tua 
descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 
quatrocentos anos, Mas também eu julgarei a nação, à qual ela tem de servir, e depois 
sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz; em boa velhice serás 
sepultado. E a quarta geração tornará para cá; porque a medida da injustiça dos 
amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis 
um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades.” 
 
YHWH revela a Abrão através de um sonho, que a sua descendência seria 
escravizada e afligida por quatrocentos anos. Porquê? Abrão duvidou da palavra de 
YHWH, quando Este lhe prometeu que herdaria a terra. Abrão duvida dizendo: “como 
saberei eu que hei-de herdá-la?”  

Abrão só acreditaria se fosse selado um pacto, passando entre as metades dos 
animais. YHWH não é homem para que minta, logo devemos confiar na sua palavra, 
mas Abrão ainda que amasse a YHWH e vivesse para ele, duvidou. Daí o cativeiro 
da sua descendência no Egipto.  

Abrão adormece antes de firmar o pacto, logo não passa entre as metades. Vemos 
dois tipos de chama, um forno fumegante, e uma tocha de fogo, a passarem entre as 
metades. Ainda que Abrão fosse uma bênção para as nações, o sucesso daquele 
pacto exigia alguém mais confiável, um fiador que não falharia, esse fiador é Yeshua.  
 
Foi Yeshua quem passou juntamente com o Altíssimo entre as metades, pois ele seria 
o fiador daquela Aliança. E como todo o bom fiador, quando alguém não paga a 
dívida, é o fiador que assume a culpa. Yeshua pagou pela culpa dos homens, com a 
sua vida.  
 
Ou seja, Yeshua assume o lugar de Abrão no momento de passar entre as metades 
juntamente com o espírito do Eterno (o forno de fumaça), Yeshua passa, simbolizado 
por uma tocha, no lugar de Abrão. Ver Isaías 62:1. 
 
15:18 “Naquele mesmo dia fez YHWH uma aliança com Abrão, dizendo: Å tua 
descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egipto até ao grande rio Eufrates;”  
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Toda a descendência de Abrão, a física (naturais), e a espiritual (enxertados), herdará 
a terra entre estes dois rios. A nova Jerusalém que descerá dos céus ocupará todo 
este território. Todo o mundo será herdado por Abrão e pela sua descendência 
(Romanos 4:13). 
 
NOTA: Em nenhum lugar das Escrituras vemos que os homens deixarão a terra e herdarão o Céu. O 
Reino dos Céus descerá (a Nova Jerusalém) para ser implantado na terra. Essa ideia do céu como 
morada futura, vem da filosofia grega, e não das sagradas Escrituras. 
 
15:19-21 “E o queneu, e o quenezeu, e o cadmoneu, E o heteu, e o perizeu, e os 
refains, E o amorreu, e o cananeu, e o girgaseu, e o jebuseu.” 
 
Estas dez nações representam todas as nações da terra. Todo o mundo será herdado 
por Abraão e pelos seus descendentes, como lemos em Romanos 4:13:  

“Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela Torá a 
Abraão, ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé.”  

Esta promessa teve o seu cumprimento parcial quando os filhos de Israel voltaram do 
Egipto. Sete destas nações foram entregues aos descendentes de Abraão, mas três 
delas não lhes foi permitido conquistá-las. Os queneus, quenezeus e os camoneus 
foram conquistados pelos filhos de Edom, Moab e Amon.  

Os filhos de Israel não tiveram permissão do Eterno para conquistar estes três reinos 
quando saíram do Egipto.  

Contudo, no futuro serão ajuntados ao território de Israel, segundo Isaías 11:14: 
“Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente; juntos despojarão aos do 
oriente; em Edom e Moab porão as suas mãos, e os filhos de Amom lhes 
obedecerão.” 

Os territórios mencionados nesta profecia correspondem ao que hoje em dia se 
chama da faixa de Gaza, Cisjordânia e Jordânia.   

16:1-3 “Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, 
cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que Elohim me tem impedido de dar 
à luz; toma, pois, a minha serva; porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de 
Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por 
mulher a Abrão seu marido, ao fim de dez anos que Abrão habitara na terra de 
Canaã.” 
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A esposa de Abrão não tinha fé nas Palavras que o Eterno revelara a seu marido, e 
por isso quis fazer o trabalho que o Eterno ainda não tinha feito. Isso iria trazer mais 
tarde grandes consequências.  
 
O ser humano tem uma inclinação natural para não entregar as coisas nas mãos de 
Elohim, e fazer as coisas da forma que lhe parece mais correcta. O que é correcto 
aos nossos olhos, muitas das vezes não é o que é certo aos olhos de YHWH. 
(Provérbios 14:12) 

Como Sarai não podia ter filhos, ela oferece a Abrão a sua serva egípcia como 
concubina para que possa ter filhos por intermédio desta (era um costume aceite na 
antiguidade). Abrão cede à vontade da sua esposa, e Agar é lhe dada como segunda 
mulher.  

16:4-10 “E ele possuiu a Agar, e ela concebeu; e vendo ela que concebera, foi sua 
senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja 
sobre ti; minha serva pus eu em teu regaço; vendo ela agora que concebeu, sou 
menosprezada aos seus olhos; YHWH julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: 
Eis que tua serva está na tua mão; faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a 
Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo de YHWH a achou junto a uma fonte de água 
no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, donde 
vens, e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai minha senhora. 
Então lhe disse o anjo de YHWH: Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de 
suas mãos. Disse-lhe mais o anjo de YHWH: Multiplicarei sobremaneira a tua 
descendência, que não será contada, por numerosa que será.” 
 
Quando Agar engravida, o seu coração enche-se de vaidade, começa a desprezar a 
sua senhora. Abrão diz a Sarai que a serva é de sua responsabilidade, e que proceda 
da forma que considera mais correcta.  
 
Perante a atitude de Sarai, Agar resolve fugir, e o anjo de YHWH aparece-lhe dizendo 
que a atitude que esta deverá tomar, é deixar a sua atitude de soberba e humilhar-se 
perante a sua senhora.  
 
Treze anos mais tarde, YHWH aparece novamente a Abrão, dizendo: 
 
17:1-6 “Eu sou YHWH Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei 
a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão 
sobre o seu rosto, e falou YHWH com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança 
contigo: serás o pai de muitas nações; E não se chamará mais o teu nome Abrão, 
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mas Abraão será o teu nome; porque por pai de muitas nações te tenho posto;  E te 
farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti;  
 
O Eterno demonstra a Abrão que a aliança só seria efectivada caso Abrão andasse 
na presença do Eterno, e fosse perfeito.  
 
Como qualquer concerto/aliança/contrato/acordo, que pressupõe direitos e 
obrigações de parte a parte, o Pacto estabelecido entre o Eterno e Abrão pressupõe 
direitos e obrigações. O Eterno cumpriria as suas promessas, mas essas promessas 
só se tornariam efectivas mediante a obediência de Abraão. A perfeição, em virtude 
do pecado, é algo inalcançável ao ser-humano. O propósito de perfeição do texto 
acima, aponta para a integridade e correcção. Andar no caminho traçado por YHWH, 
andar sob a sua instrução. 
 
O nome de Abrão é alterado para Abraão, uma vez que Abrão significa “Pai 
Enaltecido”, e Abraão significa “pai de nações”, ou seja, ele não só seria um Pai 
enaltecido, como seria também o pai de uma multidão de nações.  
 
Sétima Leitura: 17:7-27 
 
17:7 “E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de 
ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Elohim, e à tua 
descendência depois de ti.”   
 
Este pacto consiste no facto do Eterno ser o Elohim de Abraão e da sua descendência 
para sempre. Isto implica que haveria sempre uma parte da descendência de Abraão 
que nunca deixaria de ter uma relação de pacto com o Eterno,  
 
17:8 “E te darei a ti e à tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, 
toda a terra de Canaã em perpétua possessão e ser-lhes-ei o seu Elohim.” Este pacto 
baseia-se em três pilares fundamentais: o povo (Israel); a terra de Canaã e Elohim.  
 
17:9-14 “Disse mais Elohim a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu, e a 
tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que 
guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti: Que todo o homem 
entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio; e isto será 
por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de oito dias, pois, será circuncidado, todo 
o homem nas vossas gerações; o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a 
qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado 
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o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro; e estará a minha aliança na 
vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio 
não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo; quebrou a minha 
aliança.” 

 
Aqui é estabelecido o selo do pacto, a circuncisão. A circuncisão tem vários 
significados: 
 

 O pacto entre Abraão (e a sua descendência) e YHWH para sempre. 
 A justificação pela fé que Abraão tinha como incircunciso; Romanos 4:11. 
 Que o descendente, o Messias teria que nascer desse povo; Romanos 15:8. 
 O símbolo físico de uma circuncisão mais profunda (a do coração); 

Deuteronómio 10:16; 30:6; Colossenses 2:11. 
 
17:15-16 “Disse Elohim mais a Abraão: A Sarai tua mulher não chamarás mais pelo 
nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei-de abençoar, e te darei 
dela um filho; e a abençoarei, e será mãe das nações; reis de povos sairão dela.”  
 
Sarai significa “minha princesa”, limitando a sua influência só ao seu marido, Sara 
significa apenas “princesa”, sendo uma princesa não só para o seu marido, mas para 
as nações. 
 
17:21 “A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz 
neste tempo determinado, no ano seguinte.” 
 
O pacto da circuncisão não foi estabelecido em Ismael (o povo árabe), mas sim com 
Isaque, e a sua descendência (Israel). Ismael foi abençoado e recebeu muitas terras, 
mas a terra da promessa não lhe pertence.  
 
No tempo determinado, em hebraico é “moed”, a mesma palavra usada como 
referência às Solenidades do Eterno de Levítico 23. Assim percebemos que Isaque 
nasceu numa das Solenidades apontadas por YHWH. Veremos isso mais tarde. 
 
Abraão foi circuncidado com 99 anos como nos mostra o vs. 24. Em Romanos 4:11-
12 temos: 
 
“E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na 
incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crêem, estando eles também na 
incircuncisão; a fim de que também a justiça lhes seja imputada; E fosse pai da 
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circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam 
nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão.” 

Abraão viveu até aos 175 anos de idade. Por isso, vemos que passou 99 anos da sua 
vida incircunciso e 76 anos da sua vida circuncidado. Isto parece apontar que no final, 
serão contados entre os escolhidos mais gente das nações, do que circuncisos 
(Israelitas naturais), o que faz sentido, na medida em que as 10 tribos perdidas, 
esqueceram a sua identidade, e estão misturadas entre as nações.  

Fim da Parashá 03 Lech Lechá. 

Até para a semana se YHWH o permitir. 

Shavua Tov.  
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