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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 05 Chayei Sara (vida de Sara) 
(Génesis 23:1 – 25:18) 

 

Referência nos Profetas: 1ª Reis 1:1-31. 
Referência nos Escritos Apostólicos: 1 Coríntios 15:50-57 
Salmo complementar: 45. 
 
NOTA: Caso seja a primeira vez que tem contacto com o termo parashá, aconselhamos vivamente a leitura da 
introdução sobre o tema no seguinte link: http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-
da-toraacute.html 

Porção Semanal da Torá: 05- Chayei (de Génesis 23:1 a 25:18). 

Significa “vida de Sara” ou “os anos de Sara”. 

Comentários: 

Primeira Leitura: 23:1-16 

23:1-2 "E foi a vida de Sara cento e vinte e sete anos; estes foram os anos da vida de 
Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã; e veio 
Abraão lamentar Sara e chorar por ela."  
 
Sara, esposa de Abraão, morre com 127 anos de idade. A alegria de Abraão do final 
do capítulo 22, em virtude de ter superado a prova, e de ter recebido ainda mais 
bênçãos pela sua pretensão de obedecer ao Eterno, contrasta com a tristeza do 
capítulo 23, onde Sara morre aparentemente antes do tempo.  
 
Porque dizemos antes do tempo se 127 anos já uma idade avançada? Basicamente, 
Abraão não contava que ela morresse” tão cedo” pois nem sequer tinha preparado 
lugar de sepultura.  
 
Existem várias teorias que apontam a razão da morte “prematura” de Sara, mas como 
o texto bíblico não nos dá bases para prová-las, optamos por não as especificar. 
 
23:3-4 ”Depois se levantou Abraão de diante de sua morta, e falou aos filhos de Hete, 
dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós; dai-me possessão de sepultura 
convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face.  
 
O sepultar um morto, é um dos mandamentos da Torá conforme Génesis 3:19; 
Deuteronómio 21:23.  

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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Abraão identifica-se como sendo estrangeiro e peregrino; estas duas palavras têm 
dois significados diferentes. A palavra hebraica que foi traduzida como “estrangeiro” 
é “guer”, e a palavra traduzida como “peregrino” é “toshav”.  
 
Um guer é um forasteiro sem direitos plenos e um toshav é um residente permanente 
com plenos direitos num lugar. Quando uma pessoa obtém o estatuto de toshav deixa 
de ser um guer.  

Em Efésios 2:19 está escrito: “Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, 
mas concidadãos dos santos, e da família de Elohim.” 

Para o Eterno, um gentio que tenha feito a conversão por intermédio de Yeshua, 
não é nem guer nem toshav em Israel, mas é conotado como um israelita natural 
conforme Romanos 11 e Gálatas 3:29. 

23:5-9 E responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu 
senhor; príncipe poderoso és no meio de nós; enterra a tua morta na mais escolhida 
de nossas sepulturas; nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a tua 
morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos 
filhos de Hete, E falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a 
minha morta de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, 
que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo; que ma dê pelo 
devido preço em herança de sepulcro no meio de vós.  

No Talmud1 (sotá 13a) consta que no lugar de Macpela foram entrerrados quatro 
casais, Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca e Jacob e Léa. Se isso for 
realemente um facto, é provável que Abraão estivesse interessado nesse lugar 
precisamente porque ali tinha sido enterrado Adão. Macpela significa “duplicada”; 
“dobrada”.  

23:10-13 “Ora Efrom habitava no meio dos filhos de Hete; e respondeu Efrom, heteu, 
a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da 
sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me: O campo te dou, também te dou a 
cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo ta dou; sepulta a tua 
morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, 
E falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, 
ouve-me, peço-te. O preço do campo o darei; toma-o de mim e sepultarei ali a minha 
morta.” 

 

 

 

1) O Talmud é uma obra judaica, sendo um registo das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e história do 

judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. O Talmude tem dois componentes: a Mishná (c. 200 d.C.), o primeiro 

compêndio escrito da Lei Oral judaica; e o Guemará (c. 500 d.C.), uma discussão da Mishná e dos escritos tanaíticos que 

frequentemente abordam outros tópicos, e são expostos amplamente no Tanakh (vulgo Antigo Testamento). 
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Ainda que Efron tenha oferecido de boa vontade, não apenas a sepultura, mas todo 
o campo, Abraão não o quis aceitar gratuitamente, pois pretendia pagar o preço justo 
pelo lugar. Assim ninguém poderia dizer mais tarde, que aquele lugar não pertencia 
aos filhos de Israel. Vejamos o contraste que existe entra a atitude de Abraão e a 
atitude daqueles que consideram que apenas aquilo que é conseguido gratuitamente 
é uma bênção do Eterno.  

Abraão não considerou a oferta de Efron como uma “bênção”. Ele não estava 
interessado em honrar a sua esposa falecida com uma sepultura que não lhe tinha 
custado nada. Abraão quis o lugar pelo “preço justo”; Ele nem sequer considerou um 
preço mais baixo como bênção. Para o nosso pai Abraão era sim uma bênção pagar 
a Efron aquilo que ele pedia pelo lugar.  

O nosso Mestre e Messias Yeshua disse, de acordo com Actos 20:35b: 

“Melhor é dar do que receber.” 
 

23:15-16 “Meu senhor, ouve-me, a terra é de quatrocentos siclos de prata; que é isto 
entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou 
a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Hete, quatrocentos 
siclos de prata, corrente entre mercadores.”  
 
Quatrocentos siclos era uma quantia avultada. Segundo as descobertas 
arqueológicas da época, um salário anual rondava os 6-8 siclos. O preço pedido por 
Efrom, foi um exagero descarado. Sabendo que Abraão era um homem abastado, 
resolveu aproveitar-se da sua actual debilidade emocional, resultante da morte da sua 
esposa, para sacar algo mais.  
 
Mas apesar da quantidade astronómica que lhe fora pedida, Abraão não discute o 
preço, pois a sua esposa vale mais do que tudo isso, e merece um sepulcro digno. 
Abraão entrega a Efrom o dinheiro em moeda corrente entre mercadores, significando 
isso que era uma moeda aceite em qualquer lugar.  
 
Segunda Leitura: 23:17 a 24:9 
 
23:19-20 “E depois sepultou Abraão a Sara sua mulher na cova do campo de 
Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a 
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cova que nele estava foram confirmados a Abraão, pelos filhos de Hete, em 
possessão de sepultura.”  
 
Vejamos que o texto não fala do corpo de Sara como algo separado da própria Sara. 
Foi Sara que foi enterrada. Uma pessoa não é uma pessoa sem um corpo. Por isso 
mesmo é que haverá uma ressurreição do espírito e do corpo, no sentido da pessoa 
ser totalmente salva.  
 
O capítulo 24, narra a história da procura de uma mulher para o filho de Abraão. 
Adoptando o segundo nível de interpretação, remez (o nível alegórico; para saber 
mais sobre os diferentes tipo de interpretação do texto, veja o estudo sobre as regras 
PARDES que consta no nosso site), podemos destacar o seguinte: 
 

 Abraão representa o Pai Celestial, como está escrito em Mateus 22:2 “O reino 
dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho;” 

  
 O servo enviado por Abraão, Eliezer, cujo nome significa “Meu Elohim me 

consola”, representa o Espírito do Eterno, como está escrito em João 15:26: 
“Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei-de enviar, 
aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim.” 

 
 Isaque representa o Filho de Elohim, como está escrito em Provérbios 30:4b: 

“Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? E em 
Mateus 3:17: “E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em 
quem me comprazo.” 

 
 Os demais servos representam os anjos, como está escrito em Hebreus 1:14: 

“Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a 
favor daqueles que hão de herdar a salvação?” 

 
 Rebeca representa a noiva do Messias, a nação de Israel, como está escrito em 

Apocalipse 19:7: “Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque 
vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou.” 

 
O Pai Celestial enviou o Seu Espírito à terra para encontrar e selar todos aqueles que 
com os seus corações desejam entregar-se a Ele, como está escrito em 2 Crónicas 
16:9a: 
   
“Porque, quanto a YHWH, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte 
para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele;”  
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Assim como o damasceno Eliezer deu testemunho da existência do filho de Abraão 
que tinha nascido sobrenaturalmente e todas as riquezas Abraão entregara ao seu 
filho (Génesis 24:36), assim o Espírito do Eterno dá testemunho acerca do Filho que 
nasceu de forma sobrenatural, e que recebeu todo o que é do Pai, incluindo a 
autoridade no céu e na terra, como está escrito em João 17:10a: “E todas as minhas 
coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas;” e em Mateus 28:18: “E, chegando-se 
Yeshua falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.” 
 
Como Rebeca era uma virgem pura, assim também de igual modo é a noiva do 
Messias, que não se contaminou com outros, como está escrito em 2 Coríntios 11:2: 
 
“Porque estou zeloso de vós com zelo de Elohim; porque vos tenho preparado para 
vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, ao Messias.” 
 
E em Apocalipse 14:4-5 está escrito: 
 
“Estes são os que não estão contaminados com mulheres; porque são virgens. Estes 
são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os 
homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua 
boca não se achou engano; porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus.”  
 
24:9 “Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-
lhe sobre este negócio.”  
 
A palavra que é usada em hebraico traduzida como “senhor” no texto acima, está no 
plural, apesar de Abraão ser só um.  
 
Isto mostra-nos que, quando se trata de uma autoridade absoluta, como neste caso 
de um senhorio sobre o seu criado, é usada a forma plural de um termo. Como no 
caso do Criador do universo (Elohim), o substantivo “Elohim”, é plural, mas para 
mostrar a autoridade absoluta e não para denotar pluralidade de pessoas.  
 
No caso de Génesis 1:1 o verbo está no singular (“criou” e não “criaram”), o qual nos 
ensina que a palavra “Elohim” não é vista como uma referência a uma variedade de 
pessoas mas sim a uma só, com autoridade absoluta. 
 
Terceira Leitura: 24:10-26 
 
24:10-14 “E o servo tomou dez camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois 
que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para 
Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto 
a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. 
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E disse: YHWH, Elohim de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e fazei 
beneficência ao meu senhor Abraão! Eis que eu estou em pé junto à fonte de água e 
as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a 
quem eu disser: Abaixa agora o seu cântaro para que eu beba; e ela disser: Bebe, e 
também darei de beber aos teus camelos; esta seja a quem designaste ao teu servo 
Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor.”  
 
Eliezer ora a YHWH, entregando nas mãos dEste, a escolha da mulher para Isaque.  
 
24:15-17 “E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia 
nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu 
cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era mui formosa à vista, virgem, a quem 
homem não havia conhecido; e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. 
Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de 
água do teu cântaro.”  
 
A frase do vs. 17 de Génesis, é semelhante à frase de João 4:7 que diz: 
 
“Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Yeshua: Dá-me de beber.” 
 
Seguindo novamente a segunda regra de interpretação Pardes (à qual já fizemos 
referência anteriormente nesta parashá), a regra Remez, que aponta para a 
similaridade de expressões, podemos comparar estes dois eventos distintos, e chegar 
a conclusões interessantes.  
 
Da mesma forma que o servo de Abraão procurava uma noiva para o filho, o servo 
do Eterno, o Messias, procurava pessoas entre os samaritanos que poderiam também 
ser parte da noiva do Filho de Elohim.  
 
Deste facto, aprendemos que os que não são judeus (Samaria é a capital do Reino 
do Norte, cujas tribos estão dispersas – ‘as dez tribos perdidas’), também têm a 
oportunidade de fazer parte da Noiva do Messias como está escrito, no Salmo 45:10-
11: 
 
“Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos; esquece-te do teu povo e da casa do 
teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor; inclina-te 
diante dele.”  
 
Este Salmo é lido em Yom Teruá, a Festa das Trombetas, uma das festas solenes de 
YHWH. Este Salmo fala das bodas do rei em alusão à boda do Messias com a sua 
Noiva. O interessante é que essa noiva é apresentada como proveniente de fora do 
povo judeu. É uma convertida. Isto mostra-nos que a maioria das pessoas que fazem 
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parte da noiva, são de origem gentia (ou israelitas que perderam a sua identidade ao 
longo dos séculos), ou seja não judeus. 
 
Claramente que isso não exclui o judeu, mas sim mostra-nos que o povo judeu está 
em minoria. A maior parte da congregação, isto é, da noiva, vem dos gentios 
convertidos. Nem todos os que nasceram de novo, do Espirito, serão parte da noiva 
do Messias.  
 
Nas Escrituras podemos encontrar várias personagens quando se fala nas bodas do 
Messias: O Noivo, a Noiva, as virgens e os demais convidados.  
 
Nem todos são parte da noiva. Entre nos salvos, há três categorias: os convidados, 
as virgens e a Noiva. Estes são os três níveis de crentes que aparecem nas 
Escrituras. Para subir de nível há que obedecer à Torá, como disse o Messias Yeshua 
em Mateus 5:19: 
 
“Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim 
ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus; aquele, porém, que 
os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus.”  
 
Neste texto vemos três categorias de pessoas: 
 

1-  O que está dentro do Reino mas não guarda todos os mandamentos da Torá 
de Moisés, esse é chamado de muito pequeno/menor. 

2-  O que está dentro do Reino e guarda os mandamentos porém não os ensina 
aos outros, esse não é chamado nem pequeno, nem grande. 

3-  O que está dentro do Reino, guarda os mandamentos e ensina-os a outros, 
esse é chamado de grande. 

 
Para se casar, há que ser grande. Uma criança pequena não se pode casar. Para ser 
noiva há que guardar e ensinar os mandamentos aos outros. 
 
A mensagem que é dada à noiva no Salmo 45, é que deve esquecer o seu povo e a 
casa de seu pai, o qual implica uma total dedicação ao noivo. É exactamente essa 
mesma mensagem que o Eterno dá a Abraão, dizendo que saia da sua terra e da sua 
parentela, para viver uma vida totalmente focada no Eterno. 
 
O caminho para ser noiva, passa por três fases, expressadas no Salmo 45:10: 
 

1-  “Ouve filha…” – É uma alusão a “Ouve Israel”, de Deuteronómio 6:4. A palavra 
hebraica que é traduzida como “ouve” é “shemi”, a forma feminina de “shemá”. 
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Esta palavra significa duas coisas; ouve e obedece. Mas não um simples 
“ouvir”, mas sim “capta isto”, “entranha isto”. 

 
2-  “…olha…” – Tem a ver com a observação de como viver uma vida segundo a 

instrução da Torá e que veio a ser confirmada e aprofundada pelo testemunho 
de Yeshua. 

 
3-  “…inclina o teu ouvido…” – Tem a ver com a humildade de coração para poder 

receber a Torá ensinada por um povo com uma cultura, forma de pensar, e de 
se comportar, muito diferente, Especialmente no que diz respeito aos 
mandamentos, que não tem uma lógica explicação humana, ou seja, é 
necessário que a noiva se humilhe e aceite os mandamentos mesmo que não 
entenda o seu propósito. Esses mandamentos são os que definem mais 
intensamente o carácter porque exigem mais humildade que os mandamentos 
que têm uma explicação lógica. (Deuteronómio 29:29). 
 

As três categorias de crentes, estão expressas em vários textos das escrituras: 
 
 
TABERNÁCULO/ 
TEMPLO 

O ÁTRIO O LUGAR 
SANTO 

O LUGAR 
SANTÍSSIMO 

 
1ª João 2:12-14 
 

Crianças – Os que 
receberam o perdão 
dos seus pecados. 

Jovens – os que 
venceram sobre o 
mal com a 
Palavra 

Pais – os que 
reconhecem 
aquele que É 
desde o principio. 

 
Marcos 4:13-20 
 

Os que produzem 
trinta por um. 

Os que produzem 
sessenta por um. 

Os que produzem 
cem por um. 

 
Romanos 12:1-2 
 

Os que fazem a boa 
vontade de YHWH. 

Os que fazem a 
agradável 
vontade de 
YHWH. 

Os que fazem a 
perfeita vontade de 
YHWH. 

 
João 14:6 
 

Os que conhecem o 
Caminho. 

Os que caminham 
na verdade. 

Os que vivem a 
vida da Torá em 
intimidade com 
YHWH. 

 
Efésios 5:27 
 

 
Os que estão sem 
mancha. 

 
Os que estão sem 
ruga. 

Os que estão sem 
coisas 
semelhantes, sem 
rugas, e sem 
manchas 
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Salmo 45:9-12 
 

 
As pessoas. 

 
As damas nobres, 
as virgens. 

 
A Rainha 

 
 
A maioria dos salvos ficará no átrio. Um grupo grande entrará no Lugar Santo, mas 
um pequeno grupo, que será a Noiva, entrará no lugar santíssimo, como está escrito 
em Mateus 22:14: 
 
“Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos.” 
 
E no livro de Cantares 1:4b está escrito: 
 
“O rei conduziu-me aos seus aposentos”. 
 
Entre os salvos existirão vários tipos de galardão, os que tiverem a benesse de fazer 
parte da noiva, receberão o maior galardão, são esses que farão parte da primeira 
ressurreição.  
 
24:20-21 “E apressou-se, e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez 
ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava 
admirado de vê-la, calando-se, para saber se YHWH havia prosperado a sua jornada 
ou não.”  
 
Um camelo pode armazenar 54 litros de água. Os recipientes que eram usados na 
época para transportar água, levavam cerca de 10 litros cada. Isso significa que 
Rebeca teve que fazer várias viagens de ida e volta para saciar os camelos. Por essa 
razão o servo de Abraão, Eliézer ficou “admirado”, pelo seu excelente trabalho e 
dedicação. 
 
Essa atitude de amor incondicional a um estrangeiro capacitou-a para ser a esposa 
de Isaque. Abraão e Sara destacavam-se pela sua generosidade e esta jovem seria 
um bom complemento para que o casamento entre ela e Isaque pudesse seguir o 
mesmo rumo. 
 
Quarta Leitura: 24:27-52 
 
No texto de Génesis 24:27 a 52, existe uma repetição da história que se passou junto 
ao poço. Não teria sido suficiente que a Torá contasse esta história uma única vez? 
Porquê usar tanto pergaminho para escrever duas vezes a mesma coisa?  
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Quando a Torá repete algo duas vezes, significa que é algo com dobrada importância, 
ou seja, que tem o seu cumprimento imediato, e que terá um cumprimento profético. 
Isto mostra que o relato sobre a procura de uma noiva para Isaque, tem uma 
projecção dupla. Isto leva-nos às Bodas do Cordeiro, ou seja, as bodas do Messias 
com a sua Noiva, como já foi explicado anteriormente, nesta parashá.  
 
24:47 “Então eu pus o pendente no seu rosto, e as pulseiras sobre as suas mãos;”  
 
Esta frase é similar à de Ezequiel 16:12: “E te pus um pendente no rosto, e brincos 
nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça.” Este texto fala também da noiva, que 
é chamada de Jerusalém. 
 
Quinta Leitura: 24:53-67 
 
24:57-60 “E disseram: Chamemos a donzela, e perguntemos-lhe. E chamaram a 
Rebeca, e disseram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então 
despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e seus homens. E 
abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares de 
milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores!” 
 
A prática de proibir o casamento sem o consentimento de ambas as partes, vem na 
sequência deste texto da Torá. Eles consultam Rebeca sobre o casamento. Existem 
muitas culturas em que a mulher é obrigada a casar sem ter direito de escolha.   
 
24:61 “E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e 
seguiram o homem; e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu.” 
  
Daqui aprendemos que, os que são parte da noiva, quando são ressuscitados entre 
os mortos, e elevados no ar para se encontrarem com o Messias, os demais crentes 
também o serão. E da mesma forma como Rebeca é levada à terra de Israel, assim 
também os que ressuscitam e os que são transformados serão elevados no ar para 
logo serem transladados à terra de Israel, para estarem com Yeshua para sempre, 
como está escrito em 1 Tessalonicenses 4:16-17: 
 
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com 
a trombeta de Elohim; e os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. 
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas 
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele.”  
 
O arrebatamento não significa que subiremos para viver no céu. Os que ensinam que 
vamos deixar a terra e viver no céu, estão equivocados, pois isso não tem base nas 
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escrituras. As escrituras dizem que o Reino dos Céus virá para a terra, e que os 
humildes herdarão a terra de Israel, como está escrito Mateus 5:5: 
 
“Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra;”  
 
Isaías 57:13 e 60:21; e também no Salmo 37: vs. 9, 11, 22, 39 também lá consta essa 
mesma promessa. 
 
24:65 “E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso 
encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se.”  
 
O acto de se cobrir com um véu é uma expressão de respeito e submissão. Por isso, 
em muitas congregações as mulheres cobrem a sua cabeça como sinal de estar 
debaixo da autoridade do seu marido, como está escrito em 1 Coríntios 11:6-10: 
 
“Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a 
mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, 
não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Elohim, mas a mulher é a 
glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. 
Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa 
do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa 
dos anjos.”  
 
24:67 “E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe 
por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe.” 
 
A tenda de Sara representa a nova Jerusalém que é nossa mãe, como está escrito 
em Gálatas 4:26: 
 
 “Mas a Jerusalém que é de cima é livre; a qual é mãe de todos nós.” 
  
E em Apocalipse 21:2 diz-nos: 
 
“E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Elohim descia do céu, 
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.” 
  
Nessa mesma tenda será introduzida a noiva do Messias, como está escrito nos 
Cantares 1:4: 
 
“O rei conduziu-me aos seus aposentos”. 
 
Sexta Leitura: 25:1-11 
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25:1 “E Abraão tomou outra mulher; e o seu nome era Quetura;” 
 
Rashi (conhecido rabino que viveu no séc. XI) acreditava que Quetura era Agar. Mas 
surgem as questões, se realmente fosse Agar que Abraão tomara de novo, porque 
existe a expressão outra mulher? E porque é que em 1ª Crónicas 1:32a diz que 
Quetura foi concubina de Abraão? Certamente que Agar e Quetura eram mulheres 
distintas.  
 
25:2 “E deu-lhe à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã, Jisbaque e Suá.” 
 
O povo midianita descende de Quetura. Uns mercadores midianitas passaram 
quando José estava no poço, cf. Génesis 37:28. Os midianitas uniram-se 
posteriormente com os moabitas para amaldiçoar Israel por intermédio de Balaão. Por 
essa razão foram severamente castigados pelos filhos de Israel por mandato do 
Eterno, cf. Números 31. Os midianitas oprimiram Israel durante sete anos e foram 
derrotados por Gedeão, cf. Juízes 6-7.  
 
25:5 “Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque;”  
 
Da mesma forma que o Pai deu tudo ao Filho, o Messias, como está escrito em João 
13:3: 
 
“Yeshua sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que 
havia saído de Elohim e ia para Elohim”. 
  
25:7-8 “Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu cento e setenta 
e cinco anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias; e foi 
congregado ao seu povo;  
 
Os escritos rabínicos, defendem que Abraão morreu em boa velhice, não atingindo o 
mesmo tempo de vida do seu filho Isaque (180 anos), de modo a não ver a apostasia 
do seu neto Esaú que se rebelou aos 15 anos de idade, reforçando a ideia que está 
escrita em Isaías 57:1: 
 
“Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens 
compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes 
do mal.” 
 
25:9-11 “E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo 
de Efrom, filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Manre, O campo que Abraão 
comprara aos filhos de Hete. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. 
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E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho; e 
habitava Isaque junto ao poço Beer-Laai-Rói.” 
 
Este texto, mostra-nos que Ismael no final dos dias de Abraão mantinha uma relação 
pacata com a sua família, ao acompanhar Isaque no sepultamento de Abraão. Nesse 
momento Ismael tinha 89 anos e Isaque 75. Isaque assume o lugar do seu pai após 
a sua morte, com a mesma idade com que o seu pai sai de Haran. (Génesis 12:4). 
 
Sétima Leitura: 25:12-18 
 
25:17 “E estes são os anos da vida de Ismael, cento e trinta e sete anos, e ele expirou 
e, morrendo, foi congregado ao seu povo.” 
 
Rashi defende que a palavra hebraica “gueviá”, traduzida como “expirou”, só se aplica 
em referência à morte de homens justos. Assim, Rashi parte do pressuposto, que 
Ismael morreu como um justo, por se ter arrependido dos seus pecados.  
 
Fim da Parashá 05- Chayei Sara (vida de Sara). 
 
Até para a semana se YHWH o permitir. 
 
Shalom; Shavua Tov. 
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