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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 15- BO 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 1 

 

Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 15- Bo (vem) 
(Êxodo 10:1 – 13:16) 

 

Referência nos Profetas: Jeremias 46:13-28. 
Referência nos Escritos Apostólicos: 1 Coríntios 11:20-34. 
Salmo complementar: 77. 
 
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: 15- Bo (de Êxodo 10:1 a 13:16). 

Significa “vem”. 

Comentários: 

Primeira Leitura: 10:1-11 

O Eterno diz a Moisés que venha a Faraó, depois de ter endurecido o coração deste 
e de seus servos, para fazer grandes sinais que serão contados aos filhos e aos netos 
dos israelitas, e também para que os filhos de Israel saibam, que ele é o Eterno, o 
Único Elohim Verdadeiro.  

Moisés e Arão apresentam-se diante do Faraó e pedem-lhe que deixe ir o povo 
hebreu, e que caso não o faça, virão gafanhotos que cobrirão a terra e comerão o que 
restou do granizo e encherão as casas.  

Quando Moisés se retira, os servos dizem a Faraó que deixe que o povo sirva ao 
Eterno porque o Egipto está destruído. Então, mandam chamar Moisés e Arão e é-
lhes dito que partam para servir ao Eterno, no entanto, pergunta-lhes quem irá, ao que 
Moisés responde que irão os jovens, os anciãos, filhos e filhas, ovelhas e vacas 
porque se irá celebrar uma festa ao Eterno. O Faraó rejeita essa ideia, e diz-lhes que 
irão apenas os homens, e logo expulsa-os da sua presença.  

10:1 Disse YHWH a Moisés: Vai ter com Faraó, porque lhe endureci o 
coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais 
no meio deles. 
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A palavra hebraica que foi traduzida como “vai” é a mesma que dá o nome a esta 
porção semanal – Bo – que significa “vem”.  
 
Isto ensina-nos que o Eterno estava no Egipto com os filhos de Israel, e também 
que Ele foi primeiro a Faraó e convidou Moisés a juntar-se a Ele.  
 
Um servo do Eterno não faz as coisas por si mesmo, mas sim em colaboração com 
o Eterno. Não toma iniciativas próprias, mas sempre em conformidade com o 
Eterno, com o que Ele diz e com o Ele faz. Se tomamos decisões sem consultar o 
Eterno, podemos sofrer graves consequências, como lemos em Josué 9:14: 
 
“Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho a YHWH”.  
 

10:2 “E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei 
dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que 
eu sou YHWH”.  

 
Aos pais é incutido o dever de ensinar aos filhos sobre aquilo que o Eterno fez nas 
suas vidas e, especialmente aquilo que se passou na saída do Egipto. Esta saída 
simboliza a libertação de satanás, do pecado e do mundo através do Messias 
Yeshua.  
 
Há que contar aos filhos a experiência de salvação através do Messias. Os pais 
têm que transmitir estas verdades aos seus filhos, e neste texto também nos é 
ensinado que os avós têm a obrigação de contar aos seus netos sobre a redenção 
levada a cabo pelo Eterno.  
 
A tarefa de transmitir a fé hebraica não recai somente sobre os pais, mas também 
sobre os avós, como lemos em Joel 1:3: 
 
“Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes, 
à outra geração”. 
 
Salmo 78:2-8: Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos 
antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o 
encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores de YHWH 
e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, 
e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus 
filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão-de nascer 
se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes; para que 
pusessem em Elohim a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Elohim, 
mas lhe observassem os mandamentos; e que não fossem, como seus pais, 
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geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não 
foi fiel a Elohim.  
 
A tradição de passar a revelação de pais e filhos, é o que mantém vivo o povo de 
Israel ao longo das gerações e é parte da mesma declaração de fé hebraica, como 
lemos em Deuteronómio 6:6-7: 
 
“Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; e tu as ensinarás a 
teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao 
deitar-te, e ao levantar-te”.  
 
Se os pais permitem que sejam os outros a encarregar-se da educação espiritual 
dos seus filhos, não cumpriram com esta responsabilidade. Tanto os pais como os 
filhos têm a necessidade dessa transmissão.  
 
Os pais precisam de lembrar e louvar ao Eterno pelos milagres que experienciaram, 
a passar isso aos seus filhos e aos seus netos. Estes, por sua vez, receberão e 
serão conscientes de uma herança espiritual que é capaz de produzir neles uma 
confiança profunda no Eterno.  
 
Um pai deve ler as Escrituras todos os dias aos seus filhos, desde que estes vivam 
sob o seu tecto, e assim levantar-se-á uma geração santa.  
 

10:9 Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, e com 
os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos 
rebanhos, e com os nossos gados; havemos de ir, porque temos de 
celebrar festa a YHWH.  

 
Moisés demonstra que é necessário que não só os homens (vs. 11), mas toda a 
congregação deverá partir para que possam celebrar festa ao Eterno. Este 
versículo ensina-nos que há três requisitos fundamentais para que se possa 
celebrar uma festa ao Eterno: 
 
- Liberdade; 
- Família; 
- Sacrifício. 
 
Sem estes três critérios, não é possível celebrar uma verdadeira festa ao Eterno.  
 

10:11 “Não há de ser assim; ide somente vós, os homens, e servi a YHWH; pois 
isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó”.  
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Faraó queria que as mulheres e as crianças ficassem no Egipto enquanto os 
homens iam celebrar festa ao Eterno. Contudo, o Eterno queria que toda a 
congregação lhe celebrasse festa. Faraó simboliza o adversário (satanás), e como 
tal tenta fazer duas coisas: 
 
- Dividir a família; 
 
- Retirar as crianças dos cultos.  
 
Todas as celebrações ordenadas (Levítico 23) por YHWH estão feitas para que as 
crianças possam participar nelas. Por isso usa-se simbologia e objectos de culto 
para que o nosso ensinamento e o nosso serviço ao Eterno sejam fáceis de 
assimilar pelos mais pequenos.  
 
Yeshua indignou-se contra os seus discípulos quando tentaram tirar as crianças da 
sua presença, cf. Marcos 10:13-16: 
 
“E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos 
que lhas traziam. Yeshua, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir 
os pequeninos a mim e não os impeçam, porque dos tais é o Reino de Elohim.  
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o Reino de Elohim como uma 
criança de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-as nos seus braços e 
impondo-lhes as mãos, as abençoou”. 

Segunda Leitura: 10:12-23 

Por indicação do Eterno, Moisés estende a sua mão e o Eterno faz soprar um 
vento forte do oriente todo o dia e toda a noite que traz gafanhotos que pousam 
em todo o território do Egipto. Os gafanhotos comem tudo aquilo que restou após 
a saraiva, e não deixam nada verde.  

Faraó chama a Moisés e a Arão e reconhece que pecou. Pede que lhe perdoem 
e que orem para que os gafanhotos desapareçam. Moisés ora e um forte vento 
orientar arrasta os gafanhotos para o Mar de Juncos (vulgo Mar Vermelho).  

Mas o Eterno endurece o coração do Faraó, que não deixa que partam os filhos 
de Israel.  

Por decreto do Eterno, Moisés estende a sua mão sobre o céu, e trevas caem 
sobre todo o Egipto durante três dias, deixando o país em total escuridão. Mas os 
filhos de Israel têm luz em Goshén, onde moram.  
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10:22 E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas 
em toda a terra do Egipto por três dias.  

Os três dias de trevas aludem ao tempo em que Yeshua esteve no seio da terra, 
desde a sua morte, até ressuscitar Mateus 12:30. 

10:23 Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por três 
dias; mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. 

As trevas não foram da forma que nós as conhecemos, pois além de não haver 
luz solar, nem a luz produzida pela lua e as estrelas, também não tinham qualquer 
forma de obter luz. Ainda que tentassem fazer fogo, não havia qualquer tipo de 
luz.  

Eram trevas compactas de forma que ninguém se conseguia mover de um lugar 
para outro. Todos estiveram imóveis nos seus lugares durante três dias, mas os 
filhos de Israel tinham luz nas suas casas.  

Isto ensina-nos que os filhos de luz andam em luz e os filhos das trevas estão 
escravizados pelas trevas. Há dois reinos espirituais; o reino da luz onde governa 
o Eterno sobre aqueles que andam em obediência, e o reino das trevas, onde 
reina satanás sobre aqueles que andam em desobediência.  

Contudo, aqueles que se encontram no reino das trevas poderão passar para o 
reino da luz, como lemos no Salmo 107:10-15: 

“Morados das trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Como se 
rebelaram contra as palavras de Elohim e desprezaram o conselho do Altíssimo, 
eis que lhes abateu o coração com trabalho; tropeçaram, e não houve quem os 
ajudasse. Então, clamaram a YHWH na sua angústia, e ele os livrou das suas 
necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. 
Louvem a YHWH pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos 
homens!” 
 
Actos 26:18 “para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da 
potestade de satanás para Elohim, a fim de que recebam eles remissão de pecados 
e herança entre os que são santificados pela fé em mim”. 
 
1 Pedro 2:9 “Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o 
povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz” 
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Colossenses 1:13: “Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o 
Reino do Seu Filho amado”. 

1 Tesalonicenses 5:5: “porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia; nós 
não somos da noite, nem das trevas”. 

Terceira Leitura: 10:24 – 11:3 

O Faraó chama Moisés e diz que podem ir servir a Elohim com as crianças, mas 
que devem deixar o gado (10:24). Moisés diz que Faraó também terá que lhes dar 
algo para sacrificar e por isso o gado terá também que ir. Mas o Eterno fortalece 
o coração de Faraó e não permite (10:27). Faraó diz a Moisés que se afaste e que 
não volte a ver o seu rosto. 

YHWH diz que irá trazer mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egipto e então 
libertará os filhos de Israel finalmente. O povo terá que pedir aos seus vizinhos 
objectos preciosos (11:2), e o Eterno faz com o que povo receba esse favor dos 
egípcios (11:3), também porque Moisés é muito estimado em todo o Egipto.  

10:26 E também os nossos rebanhos irão connosco, nem uma unha ficará; 
porque deles havemos de tomar, para servir a YHWH, nosso Elohim, e não 
sabemos com que havemos de servir a YHWH, até que cheguemos lá.  

Moisés não podia mentir. Eles não sabiam que era o que o Eterno iria pedir em 
sacrifício, e para sacrificar ao Eterno há que haver disposição para lhe dar tudo, e 
por isso Moisés diz que nem uma unha ficará na sua entrega ao Eterno. Tudo lhe 
pertence e portanto devemos estar disponíveis para lhe dar qualquer coisa que 
nos peça. 

Quarta Leitura: 11:4 – 12:20.  

Moisés diz a Faraó que o Eterno passará à noite pelo Egipto e então morrerá todo 
o primogénito, dos homens e do gado. Haverá um grande clamor em todo o Egipto 
como nunca houve nem haverá.  

Mas os filhos de Israel não sofrerão dano algum, para que saibam que o Eterno 
separa Israel do Egipto.  

Todos os servos do Faraó se inclinarão a Moisés pedindo que saia com o povo e 
então sairão. Moisés sai da presença do Faraó ardendo em ira.  
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Faraó não o escuta, para que as maravilhas do Eterno se multipliquem no Egipto. 
Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante do Faraó, mas o Eterno 
fortalece o seu coração e este não deixa sair da sua terra os filhos de Israel.  

O Eterno diz que este mês (o da saída) passará a ser o primeiro do ano para os 
filhos de Israel. No dia dez do primeiro mês, cada pai terá que trazer a sua casa 
um cordeiro, contudo, os que têm uma família pequena poderão juntar-se com o 
vizinho mais próximo para que juntos possam comer o cordeiro inteiro, segundo o 
número de pessoas.  

O cordeiro deverá ser um macho, sem defeito, que esteja no seu primeiro ano. 
Será guardado até ao dia catorze para ser sacrificado pela tarde. Parte do sangue 
será colocado nas ombreiras e na verga da porta da casa onde o comerem.  

A carne assada no fogo deverá ser comida nessa noite, com pães sem levedura 
e ervas amargas.  

Não pode ser comido cru nem cozido, mas sim assado por inteiro. Nada pode ser 
deixado até à manhã seguinte, e se algo sobrar, terá que ser queimado no fogo. 
Deve ser comido rapidamente, e todos deverão estar prontos para partir. Esta é a 
Páscoa (Pêssach) do Eterno.  

Nessa noite, o Eterno passará pelo Egipto para matar todo o primogénito. Todos 
os “deuses” serão julgados pelo Eterno, e o sangue será o sinal para os filhos de 
Israel. Quando o Eterno vir o sangue passará por cima deles e nenhuma praga 
lhes tocará. Esse dia será recordado com a celebração de uma festa ao Eterno 
por todas as gerações.  

Sete dias se comerá pães sem levedura. Antes do primeiro dia toda a levedura 
deverá ser tirada de casa. A pessoa que comer algo levedado durante o período 
de sete dias, será cortada do povo de Israel. No primeiro dia e no sétimo dia haverá 
Santas convocações, isto é, reuniões solenes. Nesses dias não é permitido fazer 
nada de trabalho, somente é permitido o preparo das refeições que irão comer.  

A festa dos pães asmos deve ser guardada, porque nesse dia o Eterno tirou os 
exércitos de Israel da terra do Egipto. Esse dia será guardado de geração em 
geração. Os pães asmos devem ser comidos desde a tarde do dia catorze até à 
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tarde do dia 21. Durante esse período é proibido ter levedura em casa, e quem o 
tiver ou comer será extirpado do povo de Israel, seja natural ou estrangeiro.  

11:6 “Haverá grande clamor em toda a terra do Egipto, qual nunca houve, 
nem haverá jamais”. 

Em Isaías 19, há uma profecia que fala sobre o que irá passar com o Egipto nos 
últimos tempos. O Eterno ferirá o Egipto, cf. o vs. 22: 

“E ferirá YHWH aos egípcios e os curará; e converter-se-ão a YHWH, e ele mover-
se-á às suas orações e os curará”. 

Isaías 11:15a “E YHWH destruirá totalmente o braço de mar do Egipto”. 

Apesar destas feridas que se verão num futuro próximo na terra do Egipto, não 
haverá o clamor que existiu naquela noite em que todos os primogénitos foram 
mortos.  

12:2 Este mesmo mês será para vós o princípio dos meses; este será para 
vós o primeiro dos meses do ano. 

O mês de Aviv, cf. 13:4, foi estabelecido pelo Eterno como o primeiro dos meses 
do ano. Esse mês coincide mais ou menos com a última metade de Março e a 
primeira metade de Abril, segundo o calendário romano/gregoriano.  

Aviv é uma palavra hebraica que significa espigas verdes, mas mais do que isso 
é um estado de maturação da cevada, anterior ao estado maduro (pronto para a 
colheita). O crescimento da cevada dá-se em várias fases até estar pronta para 
ser colhida, a cevada é colhida quando está madura, e o estado aviv, é 
exactamente o penúltimo estágio de maturação do cereal, antes da colheita.  

Desde que a cevada está aviv, até estar pronta para a colheita são mais ou menos 
duas semanas. Ou seja, sabe-se que a cevada está quase no ponto, quando se 
encontra em estado aviv.  

Contudo, ao longo dos séculos, a palavra aviv ganhou outros significados, e na 
idade média passou a ser associada à primavere, e é dessa forma que a palavra 
hoje é aplicada no hebraico moderno.  
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Então, no mês de aviv, pela Primavera, o povo de Israel saiu do Egipto. Esse é o 
mês da redenção.  

A redenção é o início do programa de salvação do Eterno. Tudo começa com o 
sacrifício do cordeiro, cujo sangue os liberta da morte, seguindo-se a libertação da 
escravatura.  

Todo o Plano de salvação de YHWH é revelado nas Suas Festas, e por isso, esse 
mês tem que ser o primeiro do ano, para que o programa siga uma ordem 
cronológica. Por isso, quando se altera a ordem dos meses, consequentemente é 
alterado o plano de redenção do Eterno, e isso dará origem a confusão.  

A tradição judaica, em parte herdada na Babilónia, estabelece o Rosh haShaná 
(cabeça do ano/início do ano), no primeiro dia do sétimo mês chamado Tishri 
(Setembro/Outubro), um nome adoptado na Babilónia.  

Contudo a Torá não menciona essa data como o princípio do ano, mas sim como 
uma Festa do sétimo mês, Yom Teruah (Dia do Sopro da Trombeta, o toque do 
Shofar).  

A Torá decreta sim, o mês de aviv (que tem o nome Babilónico de Nisan, cf. 
Neemias 2:1; Ester 3:7,) como o primeiro mês do ano.  

No Talmude há uma discussão entre dois rabinos, sobre se o mundo teria sido 
criado no mês de Nissan, ou de Tishri. O argumento do segundo prevaleceu, e por 
isso o cálculo de anos desde a criação do mundo foi instituído pela tradição 
rabínica como sendo o 1º de Tishri, que é o sétimo mês no calendário de YHWH, 
não o primeiro.  

Por essa razão, o judaísmo rabínico/babilónico celebra o ano novo nessa data. 
Contudo, a Torá diz “para vós”, ou seja, para todo o Israel, e para os gentios 
convertidos que são co-participantes da redenção, o mês de aviv é o primeiro do 
ano.  

A expressão “para vós” parece dar a entender que não é assim para os outros. 
Desde o princípio que os povos das nações contaram os meses desde o dia da 
criação de Adão, o primeiro dia do primeiro mês.  
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Quando Adão foi criado no sexto dia da semana, começou-se a contar o tempo. 
Para ele foi o primeiro dia do primeiro mês.  

Isto ensina-nos que Adão provavelmente foi criado num dia de lua nova. Deste 
então os seus descendentes contaram os meses e os anos com base no sol e na 
lua, cf. Génesis 1:14.  

Agora o Eterno diz “para vós”, dando a entender que para os outros não o é. Eles 
continuaram a contar de outra forma. Antes da saída do Egipto, os filhos de Israel 
não celebravam o mês de aviv como o primeiro do ano.  

Mas quando o Eterno dá início ao seu programa de redenção, altera tudo. O mês 
que antes era o primeiro, deixava agora de o ser. “Para vós” é assim, mas os 
demais não iria ser assim, porque não são parte, ou rejeitam o grande plano de 
redenção.  

O Talmude diz: 

“Quatro são os anos novos no calendário hebraico: O primeiro dia do mês de Nisan 
– é o ano novo dos reis e das festividades; o primeiro dia do mês de Elul – é o ano 
novo para o cálculo do dízimo sobre os animais… o primeiro dia do mês de Tishri 
– é o ano novo para a contagem dos anos (para o cálculo da Shmitá – anos 
sabáticos e jubileu), para as plantações e dos cultivos agrícolas, e o primeiro dia 
de Shvat – é o ano novo para as árvores, segundo Shamai. Na escola de Hillel 
dizem: (o ano novo das árvores é) o 15º dia do mês”.  

A Halachá (lei prática) fixou-se segundo Hillel, portanto, o 15º de Shvat é celebrado 
o ano novo das árvores.  

Relação aproximada entre o calendário romano e o calendário rabínico: 

 

4 
Abril 

5 
Maio 

6 
Junho 

7 
Julho 

8 
Ago. 

9 
Set. 

10 
Out. 

11 
Nov. 

12 
Dez. 

1 
Jan. 

2 
Fev. 

3 
Mar. 

  

 

1 
Nisan

nn 

 

 

3 
Sivan 

 

 

2 
Lyar 

4 
Tamuz 

 

 

5 
Av 

 

 

6 
Elul 

10 
Tevet 

 

 

7 
Tishrei 

 

8 
Bul 

 

 

9 
Kislev 

 

 

12 
Adar 

 

 

11 
Sh’vat 

 

 

13 
Adar II 
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Os nomes dos meses romanos Setembro (sete) até Dezembro (Dez) mostram-
nos que havia uma relação antiga entre a contagem bíblica e a contagem romana.  

Setembro corresponde ao sétimo mês Tishri, Outubro corresponde ao oitavo mês 
Cheshvan (Bul), Novembro corresponde ao nono mês Kislev, e Dezembro 
corresponde ao décimo mês Tevet.  

Mais tarde terá havido uma mudança no calendário romano, e estes meses já não 
correspondem ao nome que levam. Setembro agora é o nono mês no calendário 
Romano/Gregoriano.  

Está escrito no Salmo 104:19a: “Designou a lua para as estações [em hebraico: 
moedim]”. 

As Sagradas Escrituras dizem-nos que primeiramente a lua foi designada para as 
estações. Contudo, o sol também foi criado para controlar o tempo, como está 
escrito em Génesis 1:14: 

“E disse Elohim: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação 
entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados 
[moedim] e para dias e anos”. 

O calendário hebraico é uma combinação entre a lua e o sol. O ano lunar tem 
aproximadamente 354,36 dias e o ano solar aproximadamente 365,25 dias. Por 
essa razão, se nos orientássemos unicamente pela lua, iriam faltar 11 dias no ano 
para completar o ano solar, que é o que controla a natureza.  

O calendário árabe, orienta-se unicamente pela lua e o calendário romano 
unicamente pelo sol.  

Nenhum dos sois cumpre os requisitos da Torá. Tanto o sol como a lua têm que 
ser a base para controlar o tempo, e contar os anos.  

O mês deve sempre começar com a lua nova. Segundo a Torá, o primeiro mês, é 
decretado quando surge a lua nova na época do ano em que a cevada se encontra 
em estado aviv.  
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Para ajustar a diferença entre o ano lunar e o ano solar, nos tempos bíblicos, 
acrescentava-se um mês extra ao final do ano, caso a cevada não estivesse 
pronta para ser colhida.  

Para a festa do primeiro mês era necessário uma oferta de um molho como 
primícia de cevada e se não houvesse cevada pronta para a colheita, não se podia 
celebrar a festa.  

Por essa razão, até ao século IV desta Era, a própria terra de Israel é que 
demonstrava quando iria ser o primeiro mês do ano, através da maturação da 
cevada.  

Caso a cevada não estivesse pronta ao terminar o 12º mês, acrescentava-se um 
mês extra (13º mês) aos doze meses do ano. Por outro lado, caso a cevada 
estivesse em estado aviv no final do 12º mês, não se acrescentava nenhum mês 
extra ao ano, já que quando surgisse a lua nova seguinte, dar-se-ia início ao novo 
mês.  

Mais tarde, após o povo judeu ter sido expulso da terra de Israel após a ocupação 
romana no ano 70 EC, e uns anos mais tarde de forma definitiva como 
consequência da revolta do Bar Kochba em 136, deixou de ser possível verificar 
a cevada, foi estabelecido um calendário fixo calculado com base na matemática 
babilónica, que é o calendário usado actualmente, e elaborado por Hillel II no ano 
358 EC.  

Nesse método de cálculo, acrescenta-se um mês extra (Adar II) a cada dois ou 
três anos. No total são acrescentados 7 meses durante um período de 19 anos.  

O ano bíblico é normalmente de 360 dias, cf. Daniel 7:25; Apocalipse 13:5; 11:2-
3; 12:6, 14.  

Não há nenhuma base bíblica para que se acrescente um mês extra a cada dois 
ou três anos, pois só o Eterno está no controlo do tempo, e ele mesmo decretará 
através dos seus sinais quando deverá ser acrescentado um 13º mês.  

Isso poderá querer dizer que no princípio não havia diferença entre o ano solar e 
o ano lunar. O mês lunar teria exactamente 30 dias e assim os 12 meses davam 
um ano de 360 dias. Sendo assim, então a terra só precisava de 360 dias para dar 
a volta ao sol.  
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Há documentos arqueológicos e históricos de várias culturas antigas que mostram 
que houve uma mudança no sistema solar no século VII AEC, onde terão sido 
acrescentados 5 dias ao ano solar.  

A terra afastou-se do sol e a lua aproximou-se da terra. Existe um episódio relatado 
nas Escrituras que parece suportar essa ideia, que poderá levar-nos a pensar que 
foi nesse momento em que se deu esse desajuste no nosso sistema solar, 
segundo está escrito em 2 Reis 20:8-11: 

“E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o YHWH me sarará e de que, ao 
terceiro dia, subirei à Casa de YHWH? E disse Isaías: Isto te será sinal, da parte 
de YHWH, de que YHWH cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 
dez graus ou voltará dez graus atrás? Então, disse Ezequias: É fácil que a sombra 
decline dez graus; não aconteça isso, mas volte a sombra dez graus. Então, o 
profeta Isaías clamou a YHWH; e fez voltar a sombra dez graus, pelos graus que 
já tinha declinado no relógio de sol de Acaz”.  
 
Isaías 38:7-8: “E isto te será da parte de YHWH como sinal de que YHWH cumprirá 
esta palavra que falou: eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o 
sol pelos graus do relógio de Acaz, volte dez graus atrás. Assim, recuou o sol dez 
graus pelos graus que já tinha andado”.  

Esta mudança, fez com que a lua, a partir de então, deixou de ter um ciclo preciso, 
visto que o mês lunar passou a ter 29 ½ dias, em vez dos 30 que tinha antes.  

Talvez seja por essa razão, que nos tempos do Rei Saúl, se sabia com exactidão 
quando iria ser a lua nova, como lemos em 1 Samuel 20:5: 

Mais tarde, era necessário que houvessem duas testemunhas a cada mês para 
saber quando se iria celebrar a festa da lua nova. Então, já não se podía saber 
com antecedência quando iria ser a festa anual de Yom Teruah (Festa das 
Trombetas), que cai no primeiro dia do sétimo mês. 

Ninguém sabe nem o dia nem a hora em que se mostrará a lua nova de Yom 
Teruah. Isto ensina-nos que muito provavelmente o regresso do Messias Yeshua 
será no primeiro dia do sétimo mês, como está escrito em Mateus 25:13. 

“Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de 
vir”.  
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Muito provavelmente, no ano em que Yeshua regressar à terra para estabelecer 
o governo do Seu Pai, será no dia de Yom Teruá, a única das festas do Eterno 
que não pode ser preparada atempadamente, pois é celebrada aquando do 
aparecimento da lua nova do sétimo mês.  

A Palavra diz-nos que uma das funções dos luminares celestiais, é que sirvam 
para sinais cf. Génesis 1:14: 

“E disse Elohim: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação 
entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para 
dias e anos”.   

Vejamos agora Mateus 24:29:30: 
 
E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua 
luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, 
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e todas as tribos da terra se 
lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e 
grande glória. 

As palavras de Yeshua transcritas acima, parecem dar a entender que haverá 
grande expectativa pelo aparecimento da lua que permanecerá oculta mais do que 
o tempo considerado normal. Ou seja, após o último feixe visível do quarto 
minguante, a lua demora em média dois dias a voltar a ficar novamente visível nos 
céus.  

Contudo, o texto de Mateus 24:29-30 diz-nos que a lua não dará a sua lua (no 
tempo que seria previsto), e então sim, aparecerá no céu o sinal do Filho do 
homem (a lua mostrar-se-á como o sinal) que anuncia a vinda do Ungido de YHWH 
- Yeshua; que tal como o aparecimento da Lua Nova, ninguém sabe o dia nem a 
hora em que ele se irá mostrar nos céus.  

Analisando estes factos, temos vários motivos para crer que o sinal que anunciará 
a vinda do Filho do homem será o aparecimento da Lua nova, que ninguém sabe 
o dia nem a hora em que se tornará novamente visível nos céus.  

12:3 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, 
tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro 
para cada casa.  
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Aqui, a expressão “cada um” refere-se a cada cabeça de família, ou de cada casa. 
Aos dez do mês de aviv deveria ser tomado um cordeiro para cada casa onde iria 
ser comido.  

Como nos diz a Palavra, o cordeiro tipificava o verdadeiro Cordeiro de Elohim, e 
por essa razão, no dia 10 de abib, Yeshua apresenta-se em Jerusalém montado 
sobre um jumento, como lemos em João 12:12-15: 

“No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Yeshua vinha 
a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras, e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: 
Hosana! Bendito o Rei de Israel que vem em nome de YHWH! E achou Yeshua um 
jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião! 
Eis que o teu Rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta”.  

“Cada varão tomará para si um cordeiro” - Isto ensina-nos que cada um é 
responsável para se apropriar do Cordeiro de Elohim que foi preparado para a 
salvação individual de cada um.  

12:5 O cordeiro, ou cabrito, será sem defeito, um macho de um ano, o 
qual tomareis das ovelhas ou das cabras”. 

A palavra hebraica para cordeiro é “sé” que significa a cria da ovelha ou da cabra. 
Logo, o cordeiro poderia ser de ambas as classes destes animais.  

Este animal faz a ligação entre o sacrifício de Pêssach (Páscoa) e Yom Kippur 
(Dia da Expiação), quando se sacrificam os dois bodes, um cujo sangue é 
espargido no altar, e outro que é levado ao deserto e que carrega os pecados dos 
filhos de Israel. 

Por essa razão, João (conhecido como o Batista), exclamou profeticamente 
quando viu Yeshua, cf. João 1:29: 

“Eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo”.  

O Cordeiro alude ao sacrifício de Pêssach, que salva da morte, e a frase: “que tira 
o pecado do mundo” alude ao sacrifício do Yom Kippur.  

“macho” – O cordeiro teria que ser macho, para simbolizar um homem – Yeshua. 
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“sem defeito” – O cordeiro não podia ter defeito, para simbolizar Yeshua que 
jamais pecou, como lemos em 1 Pedro 1:18-20: 

“sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 
resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos 
pais, mas com o precioso sangue do Messias, como de um cordeiro imaculado e 
incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da 
fundação do mundo, mas manifestado, nestes últimos tempos, por amor de vós”.  
 
Quando se diz que Ele estava preparado desde a fundação do mundo, alude ao dia 
10 de abib, quando cada cordeiro era separado para ser sacrificado no dia 14.  
 
A Mishná ensina que antes de sacrificar o cordeiro, teriam que ser assinalados 
quem iria participar dele, ou seja, quem o iria comer. Na época do segundo templo, 
cada pessoa tinha que unir-se a um grupo que tinha o cordeiro separado. Por isso, 
cada individuo de um grupo tinha um cordeiro separado de antemão para ele, 
quatro dias antes do seu sacrifício.  
 
Isto ensina que o Messias Yeshua foi separado 4000 anos (1 dia = 1 ano) antes da 
sua morte, que correspondem a quatro dias, para ser sacrificado por todas aquelas 
pessoas, que estavam inscritas no livro da vida desde a fundação do mundo, como 
lemos em Apocalipse 13:8: 
 
“E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão 
escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo”. 
 
Noutra tradução lê-se a adoraram-no todos os que moram na terra, cujos nomes 
não estão escritos, desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro que 
foi imolado.  
 
Segundo o texto grego, ambas as traduções são possíveis, e as duas enquadram-
se dentro do contexto de Pêssach (Páscoa). Cada pessoa é inscrita para comer do 
cordeiro quatro dias antes do sacrifício, e o mesmo cordeiro é assinalado (para ser 
sacrificado) quatro dias antes.  
 
Efésios 1:3-7  “Bendito o Elohim e Pai de nosso Senhor Yeshua haMashiach, o qual 
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais no Messias,  
como também nos elegeu [inscreveu-nos na lista para tomar parte do cordeiro] nele 
antes da fundação do mundo [4 mil anos antes, que correspondem aos quatro dias 
antes do sacrifício], para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em 
caridade, e nos predestinou para filhos de adopção por Yeshua haMashiach, para 
si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, 
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pela qual nos fez agradáveis a si no Amado. Em quem temos a redenção [na 
Páscoa] pelo seu sangue, a remissão das ofensas [no Dia da Expiação], segundo 
as riquezas da sua graça, 

“de um ano” – Segundo Rashí, isto significa que não poderia ter completado 12 
meses de vida. Um macho de um ano implica que esteja no seu primeiro ano de 
vida.  

12:6 “e o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e toda a 
assembleia da congregação de Israel o sacrificará à tarde”.  

 
O Cordeiro teria que ser examinado durante os quatro dias para verificar se era 
perfeito. O mesmo se passou com o Messias quando entrou em Jerusalém no dia 
10 daquele ano.  
 
Passou pelo templo, onde ensinou, e durante esse tempo puderam vir e fazer-lhe 
perguntas. Vieram os mais estudiosos do povo para o interrogar e inclusivamente 
tentavam que ele falhasse em alguma palavra cf. nos diz Mateus 22:15: 

“Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em 
alguma palavra”.  

Primeiro foi questionada a sua autoridade, logo provaram-no com a pergunta 
sobre o imposto de César, e depois perguntam-lhe sobre a ressurreição e 
finalmente sobre o grande Mandamento, cf. Mateus capítulos 21 e 22; e Lucas 20.  

Em todas estas provas demonstrou que era um cordeiro sem defeito. No final, 
mais ninguém se atreveu a fazer mais perguntar, como lemos em Mateus 22:46: 

“E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, 
fazer-lhe perguntas”. 

Depois, foi interrogado pelo Sinédrio, o governo de Israel, e depois por Pilatos e 
Herodes, os governantes dos gentios. Nenhum encontrou qualquer tipo de culpa 
(defeito) nele. Era um cordeiro sem mácula/mancha/defeito.  

A Mishná diz: 

“O cordeiro pascal era sacrificado por três grupos, como escrito: ‘e toda a 
congregação o sacrificará’. Quando entrava o primeiro grupo, enchia-se o átrio. 
Quando se fechavam as portas do átrio, tocava o shofar, e novamente o shofar. Os 
sacerdotes estavam em pé formando filas e tinham em suas mãos vasos de prata 
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e de outro. Uma fila tinha todos os vasos de prata e a outra, todos os de ouro. Não 
estavam misturados. Os vasos não tinham base de modo a que não os pousassem 
e o sangue coagulasse. Um israelita imolava-o, o sacerdote recebia (o sangue) e 
entregava-o ao seu companheiro, e este ao seu, recebia o vasco cheio e devolvia 
o vazio. O sacerdote que estava mais perto vertia-o sobre o altar. Quando saía o 
primeiro grupo, entrava o segundo. Quando saía o segundo, entrava o terceiro. Tal 
como actuava o primeiro, assim actuava o segundo e o terceiro. Recitavam o halel 
(Salmos 113-118). Quando terminavam, repetiam-no segunda vez e quando 
completavam esta segunda recitação, voltavam terceira vez a recitá-lo, ainda que 
nunca tenha acontecido terminá-lo à terceira repetição. R. Yehudá disse: Jamais 
os do terceiro grupo chegaram até ‘amo a YHWH porque Ele ouviu a minha voz e 
a minha súplica” (Salmo 116:1), já que era formado por pouca gente”. 

“e toda a assembleia da congregação de Israel o sacrificará à tarde”.  – Todo o 
Israel tinha a responsabilidade de matar o cordeiro, mas nem todos o podiam 
sacrificar. Isto ensina-nos que o representante de uma pessoa é como a pessoa 
em si.  

Quando nos diz que toda a congregação de Israel o sacrificará, implica que 
deveria ser feito na presença de toda a congregação, sendo que aquele que fazia 
o sacrifício fazia-lo em nome de toda a congregação. Isto cumpriu-se quando o 
Messias foi entregue à morte por toda a congregação, ou no ponto de vista 
Mishnaico por três grupos representativos de todo o Israel, segundo Lucas 23:13: 

“E, convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, e os governantes, e o povo.” 

O povo de Israel tinha sobre si a responsabilidade de sacrificar o Cordeiro da 
redenção.  

Portanto não foi um fracasso o que sucedeu com Yeshua, pois tudo era parte do 
plano divino para a salvação do mundo. YHWH usou a rejeição contra o seu 
próprio Messias para cumprir o Seu plano que tinha revelado aos profetas, como 
lemos em Actos 2:23:  

 “A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Elohim, 
prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos;” 

Actos 3:12a, 14, 15, 17, 18: “E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões 
israelitas (…) mas vós negastes o Santo e o Justo, e pedistes que se vos desse um 
homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Elohim ressuscitou dentre 
os mortos, do qual nós somos testemunhas (…) E agora, irmãos, eu sei que o 
fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Elohim assim 
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cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado; que 
o Messias havia de padecer”. 

Actos 4:27-28 “Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Yeshua, que tu 
ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os 
povos de Israel; Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham 
anteriormente determinado que se havia de fazer”. 

Por isso todo o Israel cumpriu o seu papel de sacrificar o cordeiro, para a sua 
própria redenção e salvação do mundo, como está escrito em João 11:49-53: 

“E Caifás, um deles que era sumo-sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada 
sabeis, Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que 
não pereça toda a nação. Ora ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo-
sacerdote naquele ano, profetizou que Yeshua devia morrer pela nação. E não 
somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Elohim que 
andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem”. 

O cordeiro teria que ser sacrificado pela tarde, mais exactamentre “entre as duas 
tardes”, segundo o texto hebraico. Segundo Rashí, a expressão “entre as duas 
tardes” significa o tempo compreendido entre o meio-dia, quando o sol começa a 
declinar, e o pôr-do-sol.  

Então o ponto intermédio desse período (entre as duas tardes) seria por volta das 
15H do cômputo romano, e a hora nona, do cômputo hebraico, visto que o sol 
naquela época do ano começa a declinar ao meio dia, quando atinge o seu ponto 
mais alto, e põe-se por volta das 18h.  

A Mishná diz: 

“o sacrifício diário (Números 28:1-8) é feito às oito e meia (14h30 segundo o 
cômputo romano) e oferece-se às nove e meia (15H30). No catorze de Nisán, é 
feito às sete e meia (13h30) e é oferecido às oito e meia (14h30). Se o catorze de 
Nisán ocorrer a um shabat, o sacrifício diário é feito às seis e meia (12h30) e 
oferecido às sete e meia (13h30), para depois ser feito o sacrifício pascal.” 

Sabemos pelos relatos dos Escritos apostólicos (Lucas 23:44-46) que Yeshua 
morreu à hora nona do dia, o que corresponde às 3 da tarde (15H00) segundo a 
hora romana. 

Pelo texto da Mishná sabemos que os cordeiros pascais eram sacrificados depois 
do sacrifício diário da tarde, que em dias normais era adiantado uma hora para dar 
lugar ao cordeiro Pascal (sacrifício de Pêssach).  
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Isto ensina que os primeiros cordeiros de Pêssach, que foram sacrificados naquele 
fatídico dia 14 de Nisán, quando Yeshua estava pendurado no madeiro em frente 
ao templo, morreram à mesma hora que ele.  

12:7 Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da 
porta, nas casas em que o comerem. 

As ombreiras e as vergas das portas das casas do Egipto eram em madeira. Daqui 
aprendemos que o sangue colocado na madeira das casas do Egipto anunciava a 
morte do Messias sobre o madeiro.  

Também nos ensina que a morte do Cordeiro de Elohim constituí uma porta – a 
porta da redenção – como está escrito em João 10:9a: 

“Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo”. 

12:8 “naquela noite, comerão a carne assada no fogo; com pães asmos e 
ervas amargas a comerão”. 

O sacrifício da Páscoa não pode ser comido de dia. Na época do segundo templo, 
era assado numa estaca de madeira que atravessava o animal desde a boca até 
ao ânus. As extremidades e as entranhas colocavam-se no interior segundo a 
opinião do Rabino Yosé o galileu. Rabi Akiva disse que se devia colocar no exterior 
para não serem cozidos. Segundo o Talmud e Rashi os intestinos deviam ser 
colocados no interior depois de ter sido lavados.  

Os três ingredientes mais importantes na celebração são: 

- O Cordeiro sacrificado e assado (só permitido em Jerusalém, cf. Deuteronómio 
16:5-6).  

- Pão ázimo (sem levedura).  

- Ervas amargas.  

A Mishná diz: 

Raban Gamaliel dizia: quem não deixa estas três coisas no sacrifício pascal não 
cumpriu a sua obrigação, a saber: o cordeiro pascal, o pão ázimo e as ervas 
amargas. O cordeiro pascal, porque Elohim passou sobre as casas dos nossos 
pais no Egipto. O pão ázimo, porque foram redimidos os nossos pais do Egipto. 
As ervas amargas, porque os egípcios amargaram a vida dos nossos pais no 
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Egipto (Êxodo 1:14). Em cada uma das gerações devemos considerarmo-nos a 
nós mesmos como se tivéssemos saído do Egipto, já que está escrito: “Naquele 
mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: É isto pelo que haShem me fez, quando 
saí do Egipto” (13:8). 

A aplicação profética de Yeshua, do comer a sua carne e beber o seu sangue, tem 
uma clara relação com a celebração de Pêssach. A carne do cordeiro trouxe 
santidade a todos os que comiam no Egipto, segundo está escrito no Salmo 
105:37: 

“Então, fez sair o seu povo, com prata e ouro, e entre suas tribos ninguém 
tropeçava”. 

O sangue do cordeiro livrou-os da morte.  

12:9 “Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém 
assado ao fogo: a cabeça, as patas e as suas entranhas” 

Isto ensina-nos que o espírito de Yeshua teria que passar pelo fogo para nos 
redimir.  

A sua cabeça poderá aludir à mente do Messias, como lemos em 1 Coríntios 2:16: 

“Pois quem conheceu a mente de YHWH, que o possa instruir? Nós, porém, temos 
a mente do Messias”. 

As suas patas falam da conduta do Messias, a sua forma de caminhar na vida, 
como lemos em Mateus 4:19a: 

“E disse-lhes: sigam-me...” 

1 João 2:6: “aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim 
como ele andou”.  
 
As suas entranhas falam de duas coisas, o amor e a motivação do Messias, como 
lemos em Mateus 9:36: 
 
“Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas 
como ovelhas que não têm pastor”. 
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O sangue do cordeiro livra da morte. Este é o primeiro passo no caminho de 
redenção, a salvação que cada um obtém ao depositar a sua fé no sacrifício 
substituto de Yeshua.  
 
O segundo passo é comer a sua cabeça, as suas patas e as suas entranhas. 
Recebemos a cabeça/mente do Messias através do estudo da Torá acompanhados 
pelo Espírito do Messias que nos elucida sobre o que é ensinado.  
 
Recebemos as patas do Messias através de uma imitação da sua conduta, na 
palavra e obra. E por fim recebemos as entranhas do Messias mediante o Espírito 
do Messias, a limpeza dos nossos pecados e dos sofrimentos.  

12:10 E nada dele deixareis até pela manhã; mas o que dele ficar até pela 
manhã, queimareis no fogo. 

É impossível comer o cordeiro sem que nada sobre, pois os tendões, e os ossos 
não dão para comer, e por essa razão, de modo a que nada ficasse até à manhã 
seguinte, era que se queimasse as sobras.  

Isto ensina-nos sobre a importância de receber tudo aquilo que representa o 
Messias Yeshua. Não podemos dizer que só queremos uma parte dele. Não 
podemos dizer que só queremos o seu sangue para sermos salvos da morte; não 
podemos dizer que não queremos obter a sua mente porque não queremos 
estudar a Torá, ou tampouco dizer que não queremos imitar a sua conduta, ou 
não querermos preocuparmo-nos com os demais. Não podemos deixar de buscar 
incessantemente motivos limpos no mais íntimo do nosso ser, pois tudo isto é 
necessário para alcançar a maturidade. 

Estes três passos correspondem aos três níveis de crescimento espiritual dos 
filhos de Elohim, dos quais já falámos noutras ocasiões.  

Este texto também nos ensina que o primeiro homem foi totalmente eliminado com 
a morte e ressurreição do Messias. O segundo homem foi criado com a sua 
ressurreição, como lemos em 1 Coríntios 15:22, 45, 47:  

Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão 
vivificados em Cristo (…) Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, 
foi feito em alma vivente; o último Adão, em espírito vivificante (…) O primeiro 
homem, da terra, é terreno; o segundo homem é do céu. 
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Efésios 4:22-24: “que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, 
que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do 
vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Elohim, é criado em 
verdadeira justiça e santidade”.  
 

12:11 Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos 
sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão; e o comereis apressadamente; 
esta é a Páscoa [em hebraico: pêssach ] de YHWH. 

 
A palavra pêssach refere-se primeiramente ao animal sacrificado, o Korban 
(sacrifício). Por isso o dia de Pêssach é em primeiro lugar o 14 de Abib, quando se 
sacrifica o animal, como lemos em Números 33:3: 
 
“Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia quinze do primeiro mês; no 
dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de 
todos os egípcios”.  
 
Josué 5:10-11 “Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram 
a Páscoa no dia catorze do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do 
fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa; pães asmos e cereais tostados comeram 
nesse mesmo dia”.  
 

Em Êxodo 34:25 vemos como a palavra Pêssach, não é somente usada em 
referência ao sacrifício do dia catorze, mas também em referência à celebração 
da festa: 

Êxodo 34:25: “Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado; nem 
ficará o sacrifício da Festa da Páscoa da noite para a manhã. 

Lucas 2:41: “Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, para a Festa da 
Páscoa”. 

Mais adiante, vemos como a festa dos pães asmos, que começa na noite do dia 
15 de abib, adopta também o nome do sacrifício do animal, como lemos em Lucas 
22:1: 

“Estava próxima a Festa dos Pães Asmos, chamada Páscoa”. 

João 2:23: “Estando ele em Jerusalém, durante a Festa da Páscoa, muitos, vendo 
os sinais que ele fazia, creram no seu nome”.  
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Mas na maior parte das vezes em que a palavra aparece nas Escrituras, é 
referente ao sacrifício do cordeiro em si. 

A palavra hebraica pêssach vem da raiz pasach que signica “passar por cima”, 
“saltar”, em alusão ao facto do Anjo destruidor ter passado por cima das casas 
dos filhos de Israel sem os ferir, quando matou todos os primogénitos do Egipto.  

12:12 Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egipto e ferirei na terra 
do Egipto todos os primogénitos, desde os homens até aos animais; 
executarei juízo sobre todos os deuses do Egipto. Eu sou YHWH.  

 
Os primogénitos representam o resto do povo, como está escrito no Salmo 136:10: 
 
“àquele que feriu o Egipto nos seus primogénitos, porque a sua misericórdia dura 
para sempre”. 
 

12:13 O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; quando 
eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, 
quando eu ferir a terra do Egipto. 

 
A Torá revela-nos uma situação curiosa neste versículo. A palavra hebraica para 
“sinal” é “oth” ֹוא  No texto hebraico essa palavra foi escrita sem a .(alef, vav, tav) ת
letra ֹוו  (vav), que significa “prego”, ficando assim com a primeira e a última letra do 
alfabeto hebraico.  
 
Isto ensina-nos que o sangue do cordeiro de Pêssach é um sinal incompleto para 
os filhos de Israel. Existe outro sinal mais completo onde não faltam os pregos 
relativamente ao sangue sobre a madeira. Esse sinal é Aquele que diz, segundo 
está escrito em Apocalipse 22:13: 
 
“Eu sou o Alef e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim”. 
 

12:14: E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa a 
YHWH; nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 

Esse dia refere-se ao dia 15 de Abib, que é um dia de lembrança, da saída do 
Egipto que ocorreu então, cf. Números 33:3. Por isso, o dia 15 é um dia de festa ao 
Eterno.  

12:15 Sete dias comereis pães ázimos; ao primeiro dia tirareis o fermento 
das vossas casas; porque qualquer que comer pão levedado, desde o 
primeiro até ao sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. 
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Rashi interpreta o”primeiro”, como sendo o dia anterior, pois a festa dos Asmos 
compreende o 15º dia e o 21º dia, contudo, é ainda no catorze que é feita a limpeza, 
para que o sacrifício de Páscoa seja oferecido já sem fermento. Por essa razão, 
aqui é chamado o primeiro dia, no sentido de que precede, a festa de sete dias.  

Há outros exemplos nas Escrituras, em que a palavra rishon (primeiro) tem o 
mesmo significado, cf. Job 15:7.  

Existe uma expressão no português que se encaixa bem neste contexto – “primeiro 
que tudo” – que dá a entender que há que fazer algo antes de outra coisa.  

Não é permitido ter chametz (fermento), no momento em que se sacrifica a Páscoa, 
como lemos em Êxodo 34:25: 

“Não oferecerás o sangue do meu sacrifício (o cordeiro de pêssach) com pão 
levedado, nem se deixará nada do sacrifício até à manhã”. 

Daqui aprendemos que devemos eliminar todo o fermento durante a manhã do dia 
14 de Abib. É daqui que surge a cerimónia de procura de fermento na noite de 14 
de Abib (a noite anterior ao sacrifício), quando o pai de família com uma vela 
vasculhava todos os cantos da casa. Quando encontrava algo levedado, removia-
o com uma pena, e atava-o num pano de linho. Na manhã seguinte queimava-o.  

A Mishná diz: 

“R. Yehudá diz: Faz-se a busca na noite de 14 ou na manhã de 14. Os antigos 
dizem: ‘se não encontrarem nada na noite de 14, deve fazê-lo ao longo do dia 14, 
o que se quiser deixar (para comer, vender ou queimar) deve ser posto num lugar 
separado fechado para não ter que fazer uma procura novamente’. R. Meír diz: 
‘pode-se comer durante toda a hora quinta, mas deve ser queimado no máximo até 
à hora sexta.” 

O propósito é que não haja fermento a partir da tarde do dia 14 (a partir da hora 
sexta [meio-dia gregoriano], pois mais do que isso já é bem mais próximo da hora 
do sacrifício. Por isso, antes do meio-dia deve estar eliminado todo o fermento.  

“aquela alma será cortada de Israel” – Não se refere aqui à pena de morte, mas sim 
que a sua arma sofrerá um corte espiritual com o povo de Israel e com o Eterno, 
como está escrito em Levítico 22:3b:.  

“aquela alma será extirpada de diante da minha face”. 

O fermento simboliza várias coisas nas Escrituras: 

- o fermento dos fariseus – hipocrisia, Lucas 12:1 (Não fazem aquilo que ensinam). 
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- o fermento dos fariseus e dos saduceus – falsas doutrinas, Mateus 16:11-12. 

- o fermento de Herodes – soberba e astúcia política, Marcos 8:15; Lucas 13:32. 

- o fermento da malícia e da maldade – jactância, adultério, mentira, 1 Coríntios 5:6-
8.  

Resumindo, o fermento simboliza o pecado. A importância dada pela Torá para 
que sejam eliminadas todas as substâncias levedadas e a proibição de não comer 
nada levedado, ensina-nos várias coisas.  

- O pecado foi eliminado com a morte do Cordeiro de Elohim; 

- Para ser parte da redenção final, há que trabalhar meticulosamente para eliminar 
todo o pecado na vida pessoal – a casa.  

- Yeshua é o pão sem levedura, sem pecado, que é oferecido a todo o israelita 
para que o receba pessoalmente e assim seja parte da redenção. 

Em Sofonias 1:12 há uma referência ao momento da procura de substâncias 
levedadas semelhante à prática de 14 de abib, chamada “bedikat chametz”, como 
está escrito: 

“E há-de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lâmpadas, e 
castigarei os homens que se espessam como a borra do vinho, que dizem no seu 
coração: YHWH não faz o bem nem faz o mal”. 

12:16 E ao primeiro dia haverá santa convocação; também ao sétimo dia 
tereis santa convocação; nenhuma obra se fará neles, senão o que cada 
alma houver de comer; isso somente aprontareis para vós. 

Durante a semana da festa dos pães asmos (em hebraico: Chag haMatzot), há dois 
dias festivos, dois Sábados, o primeiro dia e o sétimo, os dias 15 e 21 do primeiro 
mês.  

Em cada um destes dias deve ser feita uma santa convocação (mikrá kodesh). A 
diferença em relação ao Sábado semanal, é que nestes Sábados é lícito fazer fogo 
com o propósito de cozinhar o que se vai comer durante o dia.  

12:17 Guardai pois a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia 
tirei vossos exércitos da terra do Egipto; pelo que guardareis a este dia nas 
vossas gerações por estatuto perpétuo. 
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O processo de fermentação do pão representa o pecado. O pecado está 
simbolizado na escravidão do Egipto. A saída do Egipto, que ocorreu após o 
sacrifício do cordeiro pascal, está relacionada com o pão sem levedura.  

Isto ensina-nos que a morte do Messias produz liberdade da escravidão do pecado. 
O sacrifício do Cordeiro é a condição para poder celebrar a festa da liberdade. Se 
uma pessoa não tem a fé no poder resgatador inerente à morte do Messias, não é 
salva dos seus pecados.  

12:19 “Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas; 
porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da 
congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra”. 

O estrangeiro, em hebraico “guer”, refere-se neste contexto específico, aquele que 
fez a conversão circuncidando-se para ser parte da congregação de Israel, cf. 
Levítico 24:16; Números 15:13-16. 

12:20 Nenhuma coisa levedada comereis; em todas as vossas habitações 
comereis pães ázimos. 

Este mandamento não está limitado à terra de Israel, mas sim em todas as 
habitações de fiéis espalhados pelo mundo.  

Quinta Leitura: 12:21-28  

Moisés convoca os anciãos e dá-lhes instruções para preparar e sacrificar a 
Páscoa (vs. 21). Terão que usar hissopo para molhar na bacia com o sangue do 
cordeiro, e passá-lo na verga e nas ombreiras da porta e o Eterno ordena que não 
podem sair até que chegue a manhã (vs. 22).  

Quando YHWH vir o sangue passará sobre as casas e o anjo destruidor não terá 
permissão para entrar. Esta ordenança deverá ser guardada para sempre na Terra 
prometida (vs. 24-25). 

Quando os filhos perguntarem o que significa esse culto, os pais deverão dizer 
que é o sacrifício da Páscoa ao Eterno que passou pelas suas casas ao ferir os 
Egípcios. O povo faz reverência e logo procede como o Eterno ordena (vs. 27:28).  

12:21 Chamou pois Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: 
Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a páscoa. 

Esta constitui uma das mais importantes obras de fé na história do nosso povo, 
como lemos em Hebreus 11:28: 
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“Pela fé celebrou a páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos 
primogénitos lhes não tocasse”. 

A celebração da festa da Páscoa, foi uma obra de fé, porque antes de sair, os filhos 
de Israel já tinham celebrado a sua liberdade. A fé fala e actua segundo as coisas 
que ainda não são, mas que se crê que assim sucederá.  

12:22 “Então tomai um molho de hissopo, e molhai-o no sangue que estiver 
na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do 
sangue que estiver na bacia; porém nenhum de vós saia da porta da sua 
casa até à manhã”. 

O hissopo é como o algodão, tem a capacidade de absorver os líquidos. Além disso, 
o hissopo tem a característica de guardar o sangue para que não coagule. Logo, o 
sangue untado nas madeiras das portas, não coagulava, mantinha-se vivo. Isto 
ensina-nos que o sangue do Messias está sempre presente e vivo diante do Pai 
que está no céu. 

O hissopo não é usado nas celebrações posteriores da Páscoa, só se usou no 
Egipto. Mas volta a aparecer nas Escrituras relacionado com a morte de Yeshua, 
como lemos em João 19:29: 

“Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, 
e, pondo-a num hissopo, lha chegaram à boca”. 

E hissopo também é usado na cerimónia de purificação de tsaráat (lepra) e na 
purificação por ter estado em contacto com a morte, cf. Levítico 14:4ss; Números 
19:6; 1 Reis 4:33.  

Também foi usado no estabelecimento do pacto no Sinai, cf. Hebreus 9:19. O 
hissopo está intimamente relacionado com a purificação do pecado e da morte, 
como lemos no Salmo 51:7: 

“Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais branco do que a 
neve”. 

12:23 Porque YHWH passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o 
sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, YHWH passará 
aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos 
ferir. 

O anjo destruidor não é um anjo rebelde a mando do adversário (satanás), mas sim 
um que é enviado pelo Eterno, cf. 1 Crónicas 21:15-16. 
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12:26-27 E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto 
é este? Então direis: Este é o sacrifício da páscoa a YHWH, que passou as 
casas dos filhos de Israel no Egipto, quando feriu aos egípcios, e livrou as 
nossas casas. Então o povo inclinou-se, e adorou. 

É obrigação de todo aquele que faz parte da nação de Israel (naturais e enxertados 
– aqueles que receberam o testemunho de Yeshua), contar aos seus filhos sobre o 
episódio da Páscoa. Desde a meninice que os nossos filhos devem ser instruídos 
na Torá do Eterno.  

Sexta Leitura: 12:29-51 

À meia-noite, o Eterno fere todos os primogénitos do Egipto. Faraó, os seus servos 
e todos os egípcios levantam-se e clamam. Por todos os lugares existem mortos. 
Faraó chama a Moisés e a Arão dizendo-lhes que partam para adorar ao Eterno 
com tudo aquilo que tinham dito.  

Os Egípcios apressam o povo para que parta porque pensam que todos irão morrer. 
O povo toma a massa sobre os seus ombros antes que esta levede. Os filhos de 
Israel pedem objectos de valor e roupas aos egípcios, segundo as instruções de 
Moisés, e estes concedem-lhes o que pedem, despojando os egípcios.  

Os filhos de Israel, que são cerca de 600 mil homens, sem contar com as crianças, 
partem a pé de Ramsés até Sukot. Com eles sobe uma multidão de pessoas e 
muito gado. Da massa que transportam, cozem bolos sem levedura. O tempo que 
os filhos de Israel habitaram no Egipto foi de 430 anos. Esta noite é a vigília para o 
Eterno, para ser guardada por todos os filhos de Israel por todas as gerações.  

Nenhum estrangeiro poderá comer da Páscoa. Um escravo de um israelita poderá 
comer se for circuncidado. Um peregrino ou um jornaleiro não o poderá comer, e 
esta deve ser comida dentro de uma casa.  

Não se pode tirar a sua carne fora de casa nem lhe quebrar nenhum dos seus 
ossos. Toda a congregação de Israel terá que o fazer. Se um residente quiser 
celebrar a Páscoa ao Eterno, terá que se circuncidar e a todo o varão da sua família. 
Ele será como um natural no país, contudo, nenhum incircunciso comerá dela. O 
natural e o estrangeiro viverão pela mesma lei.  

Os filhos de Israel fazem tal como o Eterno ordena a Moisés e Arão, e nesse mesmo 
dia, YHWH tira-os do Egipto.  

12:30 “E Faraó levantou-se de noite, ele, e todos os seus servos, e todos 
os egípcios; e havia grande clamor no Egipto, porque não havia casa em 
que não houvesse um morto”. 
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Todos os primogénitos que haviam na terra do Egipto foram feridos, cf. 12:12, não 
apenas entre os egípcios. A única forma de ser salvo desta praga era unir-se com 
o povo de Israel e crer no sangue do cordeiro. Em todas as casas havia um morto.  

Segundo Rashí, isso implica também que a pessoa mais importante de casa 
também foi considerada como primogénito, ainda que não tenha nascido primeiro, 
cf. Salmo 89:27: 

“Também por isso lhe darei o lugar de primogênito; fá-lo-ei mais elevado do que os 
reis da terra”. 

12:37 Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sukot, coisa de 
seiscentos mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. 

A libertação levou o povo até Sukot. A festa de Sukot é a última festa no programa 
de redenção do Eterno, celebrada no final do ano, como lemos em Êxodo 34:22b: 

“a Festa da Colheita no final do ano” 

2:38 E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, 
uma grande multidão de gado. 

Esta multidão na qual se inclui uma mistura de gente, unira-se ao povo de Israel e 
tinha-se circuncidado juntamente com eles para poder comer a Páscoa e ser parte 
da redenção, cf. 12:48-51.  

12:43 Disse mais YHWH a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa; 
nenhum filho de estrangeiro comerá dela. 

A expressão hebraica que foi traduzida como “filho de estrangeiro” é “bem nechar” 
que significa filho de estranho, o que implica tanto um israelita apóstata como um 
gentio, segundo Rashí. 

12:45 “O estrangeiro e o assalariado não comerão dela”. 

A palavra hebraica que foi traduzida como “estrangeiro” é “toshav”, que significa 
“residente”, tecnicamente chamado “guer toshav”. Esse nome é dado a um gentio 
que negou a sua idolatria e, segundo muitos, que cumpre algumas leis da Torá. O 
assalariado, “sachir”, é qualquer outro gentio que não seja um guer toshav. Sobre 
isso, o Talmude diz: 

 “Toshav significa um judeu que abandonou a idolatria mas que ainda lhe são 
permitidas certas coisas, como por exemplo, certos tipos de comida que não são 
aptar para o judeu. Sachir significa um não judeu que foi circuncidado mas que não 
entrou numa mikvé”. 
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A explicação não é de todo esclarecedora, por isso, apenas podemos dizer, com 
base no texto da Torá, que tanto um toshav como um sachir, são pessoas que não 
são parte da comunidade de Israel.  

12:46 Numa casa se comerá; não levarás daquela carne fora da casa, nem 
dela quebrareis osso. 

Isto foi anunciado em alusão ao que se iria passar com o Messias Yeshua, como 
está escrito em João 19:31-36: 

“Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como 
era a preparação (pois era grande o dia de sábado), rogaram a Pilatos que se lhes 
quebrassem as pernas, e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, 
quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, 
vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos 
soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que 
o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, 
para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a 
Escritura, que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado”.  
 

12:47 Toda a congregação de Israel o fará. 
 
Segundo a magnífica obra do Messias Yeshua, os gentios podem entrar e ter parte 
na congregação de Israel, através de um acto de conversão sem ter que se 
circuncidar de imediato na carne. Os requisitos para a conversão messiânica são: 
 
- arrependimento; 
- baptismo; 
- conversão; 
- santificação 

Aquando do baptismo, a pessoa deixa de ser um sachir ou um ben nechar ou um 
toshav, e passa a ser um membro de pleno direito de Israel, filho de Abraão por 
adopção e parte da família de Elohim.  

Efésios 2:19 “Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos 
santos, e sois da família de Elohim”. 

Gálatas 3:7, 9 “Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão (…) De modo 
que os da fé são abençoados com o crente Abraão.  
 

Gálatas 3:29 “E, se sois do Messias, também sois descendentes de Abraão e 
herdeiros conforme a promessa”. 
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Romanos 4:11-17 E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que 
teve quando ainda incircunciso; para vir a ser o pai de todos os que crêem, embora 
não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, Essa é a razão por 
que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a 
promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, 
mas também ao que é da fé que teve Abraão ( porque Abraão é pai de todos nós,  
como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí.) 

Como a Torá proíbe comer do cordeiro pascal aos não circuncidados na carne, de 
igual modo, não se pode ter parte do cordeiro de Elohim sem ter passado pela 
circuncisão do coração, no espírito, como está escrito em Colossenses 2:11-13: 

 “Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no 
despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão do Messias, tendo sido 
sepultados, juntamente com ele, no baptismo, no qual igualmente fostes 
ressuscitados mediante a fé no poder de Elohim que o ressuscitou dentre os 
mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela 
incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos 
os nossos delitos”. 

Romanos 2:29 “Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que 
é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos 
homens, mas de Elohim”. 

Filipenses 3:3: “Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Elohim 
no Espírito, e nos gloriamos em Yeshua haMashiach, e não confiamos na carne”.  

Sétima Leitura: 13:1-16 

O Eterno fala com Moisés e diz-lhe que todo o primogénito de Israel Lhe dever ser 
consagrado, entre os homens e os animais.  

Moisés diz ao povo que lembre do dia em que o Eterno os tirou da escravidão e 
que não comeram nada levedado. O mês de aviv é o mês de saída; quando o 
povo é levado à terra prometida terá que relembrar e observar esse culto nesse 
mês. Deverão comer pães asmos durante sete dias, sendo que o primeiro e o 
sétimo dia são de festa ao Eterno.  

13:2 Santifica-me todo o primogénito, o que abrir toda a madre entre os 
filhos de Israel, de homens e de animais; porque meu é. 

Isto foi escrito por dois motivos primordiais. Quando o Eterno matou todos os 
primogénitos que existiam na terra do Egipto, salvou os primogénitos de Israel 
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através do sangue do cordeiro. Eles estavam destinados a morrer, mas graças ao 
preço de resgate – o sangue do cordeiro – foram redimidos da morte.  

Por essa razão, o Eterno consagrou-os de uma forma especial para si. Isto incluí 
homens e animais.  

Em segundo lugar, é uma alusão profética até ao Messias Yeshua, que foi filho 
primogénito de Miryam (vulgo Maria), sua mãe, e portanto pertencia ao Eterno de 
uma forma especial.  

Os primogénitos estavam destinados a ser sacerdotes, mas devido ao pecado do 
bezerro de ouro, esse direito foi passado aos levitas, cf. Números 3:12, 41, 45; 8:16, 
18. 

13:7 Sete dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, 
nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. 

A Torá proíbe que exista levedura na terra de Israel durante a festa dos pães 
asmos. Está é a atitude que devemos ter relativamente ao pecado. Em toda a área 
em que cada um de nós tem autoridade, devemos esforçarmo-nos para que o 
pecado seja eliminado.  

13:8 E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que 
YHWH me tem feito, quando eu saí do Egipto. 

O pai de família tem a obrigação de contar a história da saída do Egipto na noite de 
celebração da Páscoa. Este relato é chamado Hagadá.  

13:9 “E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, 
para que a Torá de YHWH esteja em tua boca; porquanto com mão forte 
YHWH te tirou do Egipto”. 

Só este versículo daria para fazer um estudo bastante aprofundado, tendo em conta 
o significado que este tem para o judaísmo rabínico.  

O judaísmo rabínico/ortodoxo faz jus a este texto da Torá para suportar o suposto 
mandamento do uso do Tefilin.  

O Tefilin, cuja raiz da palavra é tefilá (oração) é o nome dado a 
duas caixinhas de couro, cada qual presa a uma tira de couro de 
animal limpo, dentro das quais está contido um pergaminho que 
contém quatro trechos de textos da Torá.  

A imagem ao lado ilustra o uso do tefilin por um judeu ortodoxo. 
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Nós particularmente cremos que o propósito do texto da Torá não instrui a que se 
use o tefilin, mas pressupõe sim um significado simbólico.  

No nosso entendimento, a expressão “que te seja por lembrança entre teus olhos”, 
é uma referência à testa, que na cultura israelita representa a mente humana.  

Já as expressões “E te será por sinal sobre tua mão (…) para que a lei de YHWH 
esteja em tua boca”  referem-se às nossas atitudes e à forma como falamos.  

Ou seja, os textos de Êxodo 13:9; Deuteronómio 6:8; 11:18; que segundo o 
judaísmo rabínico suportam a utilização do tefilin, no nosso entendimento tem um 
sentido figurativo de que devemos ter bem presente na nossa mente a Torá do 
Eterno, para que não nos esqueçamos dela, e que devemos aplicá-la nas nossas 
vidas, demonstrando-a nas nossas atitudes e no nosso falar.  

O Apóstolo Paulo reforça isso mesmo nas suas cartas à congregação de Éfeso e 
a Tito: 

Efésios 4:29 “Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for 
boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem”. 

Tito 2:7-8 “Em tudo te dá por exemplo de boas obras; na doutrina mostra 
incorrupção, gravidade, sinceridade, Linguagem sã e irrepreensível, para que o 
adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós”. 

Consideramos que estes textos de Paulo têm uma relação directa com os textos 
que já citámos, e que o judaísmo rabínico utiliza para suportar o mandamento do 
uso de tefilin. 

No entanto, existe disponível na internet, um estudo excelente (de fonte externa), 
bastante incisivo sobre a legitimidade da utilização do tefilin, como tal, caso 
pretenda lê-lo clique no seguinte link:  

http://www.kol-hatorah.org/pdfs/tefilin.pdf 

13:13 Porém, todo o primogénito da jumenta resgatarás com um cordeiro; 
e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça; mas todo o primogénito do 
homem, entre teus filhos, resgatarás. 

O único animal impuro que é resgatado é o jumento. O jumento representa a vida 
laboral do homem. Pertence ao Eterno, e precisa ser redimido pelo Cordeiro.  

Fim da Parashá 15- Bo (Vem). 

Até para a semana se YHWH o permitir. 

Shavua Tov.  

http://www.kol-hatorah.org/pdfs/tefilin.pdf
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