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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 17- Yitró (Jetro) 
(Êxodo 18:1 – 20:26) 

 
Referência nos Profetas: Isaías 6:1-13 
Referência nos Escritos Apostólicos: Mateus 5:17-32. 
Salmo complementar: 19. 
 
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: 16- Yitró (de Êxodo 18:1 – 20:26). 

Significa “Jetro”. 

Comentários: 

  
Primeira leitura, 18:1-12 
  

18:1  “Ora Jetro, sacerdote de Midiã, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que 
Elohim tinha feito a Moisés e a Israel seu povo, como YHWH tinha tirado a Israel do 
Egipto.” 

Rashi afirma que quando a palabra “Kohen” traduzida como “sacerdote”, está relacionada a 
um lugar geográfico, refere-se a um príncipe. Há outro exemplo com os filhos de David, que 
não vinham da tribo de Levi, e não podiam ser sacerdotes, mas sim príncipes, cf. 2 Samuel 
8:18; 1 Crónicas 18:17. 

  
18:7  “Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se, e beijou-o, e 
perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda” 

A palavra hebraica que foi traduzida como “inclinou-se” é “va-yishtachu” que é uma forma de 
“shachá” que significa “deitar-se”, “ajoelhar-se”, “prostrar-se”, “inclinar-se”, “reverenciar” ou 
num “adorar” no sentido de respeito, não no sentido de culto. Logo é permitido inclinar-se em 
reverência a uma pessoa. Neste caso Moisés honrou o seu sogro desta forma. 

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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18:8  “E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que YHWH tinha feito a Faraó e 
aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e 
como o YHWH os livrara.”  

Aqui temos um exemplo de como se pode ganar um gentio para a fé de Israel.   

 Contar acerca do que o Eterno fez a Faraó  e aos egípcios por causa de Israel. 
 Contar acerca de todas as dificuldades do caminho. 
 Contar como HaShem os livrou de todas elas. 
  
O testemunho pessoal é uma ferramenta muito útil para ganhar almas para o Reino dos 
Céus. 
 

18:9  “E alegrou-se Jetro de todo o bem que YHWH tinha feito a Israel, livrando-o da 
mão dos egípcios.”  

A conversão está intimamente ligada ao povo de Israel. O primeiro passo da conversão foi 
aceitar as palavras de Moisés. O segundo passo para Jetro foi ter uma experiência profunda 
pelo que lhe contou Moisés, e se alegrou. A conversão está baseada numa experiência 
interior real que move as emocões. 

18:10 “E Jetro disse: Bendito seja YHWH, que vos livrou das mãos dos egípcios e da 
mão de Faraó; que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios.” 

O terceiro passo da conversão de Jetro foi bendizer o Eterno. Usou as palavras hebraicas 
“baruch hashem!” 

18:11 “Agora sei que YHWH é maior que todos os deuses; porque na coisa em que 
se ensoberbeceram, os sobrepujou.”  

 
O quarto passo da conversão de Jetro foi a rejeição dos deuses pagãos e toda a prática 
idólatra. O quinto passo foi dar testemunho do que lhe havia sido revelado. 
  

18:12 “Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Elohim; e 
veio Arão, e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés 
diante de Elohim.”  

O sexto passo da conversão de Jetro é dar o sacrifício de ascensão (holocausto) que 
representa a entrega total da pessoa. O sétimo passo é o sacrifício de paz que representa a 
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entrega em relação íntima com o Eterno e com os irmãos na fé. Se a conversão não afecta a 
economia da pessoa, não é autêntica, como diz o nosso Mestre em Mateus 6:21 onde está 
escrito: 

“Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.”  
 
Em Mateus 6:24: 
  
“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há-de odiar um e amar o outro, ou se 
dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.”   

Segunda leitura, 18:13-23 
  

18:13 “E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo; e o 
povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até à tarde.” 

Há duas opiniões relativamente ao dia em que Moisés se sentou com o povo todo o dia. 
Rashi afirma que foi o dia depois do Dia da Expiação (Yom Kippur), quando ele desceu o 
monte com as novas tábuas de pedra, após ter recebido o perdão pelo pecado do bezerro 
de ouro.  

O argumento baseia-se na suposta impossibilidade de que Moisés tivesse ensinado ao povo 
os estatutos e as instruções de Elohim, antes da entrega da Torá cf. 18:16. Outro argumento 
é que no 18:27 está escrito que Moisés despediu Jetro que foi à sua terra, ainda que em 
Números 10:29 diga que quando o despediu lhe pediu para que não os abandonasse, o qual 
ocorreu no segundo ano depois da saída, cf. Números 10:11, ou seja, depois da entrega da 
Torá.  

Segundo este raciocínio, a parte de Êxodo 18:13-27 não foi escrita por ordem cronológica.  

18:17-18 “O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente 
desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo; porque este negócio é 
muito difícil para ti; tu só não o podes fazer.”  

Moisés precisava do conselho do seu sogro. YHWH aqui não o deu a Moisés, mas sim o seu 
sogro, um homem recém-convertido que tinha uma sabedoria natural dada pelo céu e ganha 
através da sua experiência de vida. Daqui aprendemos a importância de escutar os 
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conselhos dos anciãos e dos nossos companheiros que o Eterno nos deu, como está escrito 
em Provérbios 11:14: 

“Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança.”  

Provérbios 15:22: “Quando não há conselhos os planos se dispersam, mas havendo muitos 
conselheiros eles se firmam.” 
 
Provérbios 19:20:“Ouve o conselho, e recebe a correcção, para que no fim sejas sábio.” 
 
Provérbios 27:9: “O óleo e o perfume alegram o coração; assim o faz a doçura do amigo 
pelo conselho cordial.” 
 
Moisés não recebeu esta revelação do céu, mas sim de um homem. O Eterno deu-nos 
pessoas ao nosso redor para nos aconselharmos através delas. Um sábio escuta conselhos 
dos demais cf. 2 Samuel 16:23; 1 Reis 12. Aquele que pensa que vai receber toda a 
orientação directamente do céu tem soberba e altivez de espírito.  
 
O Eterno criou a dependência dos demais para que o homem aprenda a ser humilde e 
sensível à opinião dos demais. A esposa foi criada para aconselhar o seu marido, cf. 
Génesis 21:12.  
 
O conselho de Jetro veio do céu por intermédio de um homem. Se não vivemos em unidade 
vamos cometer muitos erros. Mas há que ter cuidado para não nos unirmos com os 
perversos, porque dão maus conselhos, como vemos no Salmo 1:1-2: 
  
“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no 
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu 
prazer na lei de YHWH, e na sua lei medita de dia e de noite.” 
  
No Salmo 33:10-11 está escrito: “YHWH desfaz o conselho dos gentios, quebranta os 
intentos dos povos. O conselho de YHWH permanece para sempre; os intentos do seu 
coração de geração em geração.”  
 

18:19 “Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Elohim será contigo. Sê tu pelo 
povo diante de Elohim, e leva tu as causas a Elohim;” 
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Aqui vemos que Moisés serviu como mediador entre YHWH e o povo de Israel. A ideia que 
há no judaísmo tradicional de que o judeu não precisa de um mediador, não é baseada na 
Torá, mas sim num espírito anti-messiânico.  
 
Assim como Moisés foi o mediador entre o Eterno e Israel, assim o Messias Yeshua é 
mediador entre YHWH e Israel e todos os homens, como nos diz 1 Timóteo 2:5: 
 
“Porque há um só Elohim, e um só Mediador entre Elohim e os homens, Yeshua 
haMashiach homem.” 
 
Por que razão Paulo neste texto faz questão de dizer que o mediador é Yeshua, como 
homem?  
 
A resposta é simples, foi por ter demonstrado no seu ministério humano que é possível 
vencer a carnalidade, e que tem a legitimidade para ser o nosso fiador. Foi na sua condição 
humana que ele passou na prova, de viver uma vida sem pecado, ainda que estivesse em 
carne.  
 
 Em João 14:6 está escrito: 
  
“Disse-lhe Yeshua: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 
mim.” 

  
18:21 “E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Elohim, 
homens de verdade, que odeiem a avareza; e põe-nos sobre eles por maiorais de 
mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta, e maiorais de dez;”  

Aqui vemos como a missão de juíz foi delegada a outros. A partir daqui cria-se uma 
hierarquia no povo de Israel, a parte dos anciãos chefes de famílias que já existiam. Os 
requisitos que são necessários para que que as pessoas possam servir como juízes são: 

  
 Capazes – Segundo Rashi, que sejam abastados, para não ter que depender de 
esmolas nem fazer “favores”, isto é, que se deixem subornar: 
 
 Tementes a Deus – para um juiz é muito importante o temor ao Eterno. O temor a 
YHWH é a melhor barreira contra o pecado e evita toda a corrupção, cf. Êxodo 20:20; 
Jeremías 32:40. 
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 Homens de verdade – Aqueles que inspiram confiança, os que são dignos que se 
confie nas suas palavras. Um homem que não cumpre as suas promessas não está 
capacitado para ser um chefe em Israel.  
 
 Odeiem a avareza – Significa, segundo Rashi, que eles odeiam que o dinheiro seja 
disputado. Um bom juiz prefere dar a outros os ses bens, caso estejam em disputa, do que 
litigar por eles. Um bom juiz não serve como juiz para ganhar dinheiro, mas tem outros mais 
nobres para administrar a justiça entre o povo. 
  
Em 1 Pedro 5:1-4 está escrito: 
  
“Aos presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e 
testemunha das aflições de Yeshua, e participante da glória que se há-de revelar: 
Apascentai o rebanho de Elohim, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas 
voluntariamente; nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto; Nem como tendo domínio 
sobre a herança de Elohim, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o 
Sumo Pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória.”   

“e põe-nos sobre eles por maiorais” – Os chefes tem uma posição sobre os demais. Esta 
posição foi dada do céu. Quanto maior for a posição mais respeito merece, e mais 
responsabilidade se requer. Quanto mais se recebe, mais severo será o juízo, como está 
escrito em Mateus 24:45-47: 
 
“Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para 
dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, 
achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens.” 
  
Os líderes no reino estão colocados numa posição sobre o povo. Este pensamento é 
contrário à ideia comunista e socialista que diz que todos são iguais. O Eterno não quer que 
todos sejam iguais, nem que todos mandem e decidam democraticamente. Há pessoas mais 
capacitadas que outras que foram criadas com o dom de liderança.  
 
Essas pessoas têm responsabilidade de administrar os seus dons de acordo com o plano 
que o Eterno tem para uma boa administração em qualquer corpo ou empresa. Valor e 
posição não são a mesma coisa. Uma pessoa pode ter uma posição sobre outra, mas não 
tem por isso maior valor. 
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Todos os homens tem o mesmo valor, mas nem todos têm a mesma posição. O valor tem a 
ver com aceitação e a posição tem a ver com administração. O marido tem uma posição de 
liderança sobre a esposa, mas ambos tem o mesmo valor diante do Eterno. 
  
Terceira leitura: 18:24-27 
  

18:25 “E escolheu Moisés homens capazes, de todo o Israel, e os pôs por cabeças 
sobre o povo; maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinqüenta e maiorais de 
dez.”  

 
A palavra hebraica que foi traduzida como “e os pôs” é “va-yitén” cuja raiz é “natán” que 
primeiramente significa “dar”. Isto demonstra que os líderes são dons que o Eterno dá para o 
bem do povo.  
 
Da mesma forma que Moisés deu líderes ao povo de Israel, o Messias deu líderes ao povo 
de Israel, como está escrito em Efésios 4:11: 
  
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e 
outros para pastores e doutores,”  
 
O líder é escolhido desde o céu, mas é recebido e reconhecido pelo povo. Moisés teve que ir 
aos anciãos de Israel no Egipto para que o reconhecessem como o libertador. O povo de 
Israel tinha que reconhecer Moisés, antes que este pudesse ser o seu líder. Ele não se 
impôs como líder. Se o líder se impõe sobre o povo não é correcto, como vemos em Mateus 
20:25-28: 
  
“Então Yeshua, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos 
gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será 
assim entre vós; mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal; 
E, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo; Bem como o Filho do 
homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de 
muitos.”  
 
A atitude de um bom líder, é a atitude de um servo, que vive para o bem do povo que está 
sujeito a ele. Aquele que não mostrar respeito pelo líder, não respeita o Eterno, que o 
colocou. Aquele que mostra respeito aos líderes, honra a Elohim e ao Seu Mashiach. 
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Haviam 600 chefes de mil, 6 mil chefes de 100, 12 mil chefes de cinquenta e 60 mil chefes 
de dez, num total 78600 chefes sobre os 600 000 varões em Israel. Isto mostra-nos que 
havia uma estrutura de hierarquia, mais ou menos assim: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada um dos chefes de dez estava submetido a um chefe de 50. Cada um dos chefes de 50 
tinha cinco chefes sob a sua autoridade e um chefe acima de si. Cada um dos chefes de 100 
tinha dois chefes abaixo de si e um chefe acima de sí. Cada um dos chefes de 1000 tinha 
dez chefes debaixo de si. Sobre os 600 chefes de 1000 estavam os 70 anciãos que foram 
escolhidos como governo em Israel, o Sanedrín. A cabeça do Sanedrín foi o sumo 
Sacerdote Arão, que estaba submisso a Moisés. 
 
Quarta leitura: 19:1-6 
  

19:1-2  “Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo 
dia chegaram ao deserto de Sinai, Porque partiram de Refidim e entraram no 
deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao 
monte.”  

 
Esta é a primeira vez que o povo aparece num contexto singular. O último verso do versículo 
fala no singular “acampou”. Anteriormente exisitiam muitas lutas entre diferentes grupos 
dentro de Israel, mas agora tinham chegado a um estado de unidade, pois o povo é 
apresentado como se fosse um único, “acampou Israel”. Esta unidade foi necessária para 
que fosse entregue a Torá desde o céu.  
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Quando a entrega da Torá foi renovada com o derramamento do Espírito de Santidade, 
vemos que os crentes em Yeshua entre o povo de Israel estavam todos unânimamente 
juntos, como está escrito em Actos 2:1:  
 
“E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar;” 

A unidade foi a condição para que a Torá pudesse ser escrita em tábuas de pedra, e 
também foi a condição para que a Torá pudesse ser escrita em corações de carne, como 
está escrito em Jeremias 31:31-34: 
  
“Eis que dias vêm, diz YHWH, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a 
casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela 
mão, para os tirar da terra do Egito; porque eles invalidaram a minha aliança apesar de eu 
os haver desposado, diz YHWH. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois 
daqueles dias, diz YHWH: Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração; e 
eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu 
próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei a YHWH; porque todos me 
conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz YHWH; porque lhes perdoarei a sua 
maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. ” 

Ezequiel 11:19-20 diz: “E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles; e 
tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne; Para que andem 
nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram; e eles me serão por povo, e 
eu lhes serei por Elohim.” 
  
Ezequiel 36:26-27: “E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e 
tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro 
de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e 
os observeis”  
 
Este pacto renovado foi selado com o sangue do Messias na Páscoa e entregue aos fiéis em 
Shavuot (Festa das Semanas/Pentecostes), segundo está escrito en Lucas 22:20: 
  
“Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento 
no meu sangue, que é derramado por vós.”  
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2 Coríntios 3:6: “O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, 
não da letra, mas do espírito; porque a letra mata e o espírito vivifica.” 
 
Actos 1:8: “Mas recebereis a virtude do Espírito de Santidade, que há de vir sobre vós; e ser-
me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos 
confins da terra.”   

19:3-4  “E subiu Moisés a Elohim, e YHWH o chamou do monte, dizendo: Assim 
falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz 
aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim;”  

As águias são as únicas aves que levam as suas crias sobre as asas. As demais aves 
colocam-nas entre as suas patas. Não há outras aves que voem mais alto que as águias e 
por isso é o lugar mais seguro para as suas crias. 

As águias fazem o seu ninho nas rochas, muito alto. Depois de construírem o ninho vão 
tirando partes das penas e colocam-nas no ninho para que seja confortável para as crias. 
Quando a cria é suficientemente grande, chega o momento de tirar as penas do ninho para 
que não seja tão agradável como antes. Assim a cria não mais quererá voltar ali. Isso foi o 
que passou no Egipto com os filhos de Israel.  
 
Depois, um dos pais estende as suas asas diante da cria para que esta as veja. De seguida 
tira a cria do ninho e deixa-a cair no vazio. Como a cria não sabe ainda usar as asas, um 
dos pais o recolhe sobre as suas asas e eleva-a às alturas de novo. Logo o solta novamente 
para que caia de novo, e assim continua a fazer até que a pequena águia aprenda a voar. 
Vejamos alguns textos das escrituras que falam das águias: Deuteronómio 32:11; 2 Samuel 
1:23; Isaías 40:31; Ezequiel 10:14; Salmo 103:5; Job 39:27-30; Provérbios 23:5; 30:17-19; 
Apocalipse 12:13-14. Em Deuteronómio 28:49 e Obadias 4 faz referência ao império 
romano, cujo símbolo era a águia. 
  
“e vos trouxe a mim” – Não há uma religião estática, mas sim uma vida íntima em relação a 
YHWH, cf. João 15:14-15; 1 João 1:3; 1 Coríntios 1:9. Não se trata só de serviço, mas sim 
de uma relação. O povo de Israel está comprometido com uma relação íntima com o Pai, por 
intermédio do Messias. 

  
19:5-6 Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha 
aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque 
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toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são 
as palavras que falarás aos filhos de Israel.  

Aqui aparece uma das palavras mais importantes das Escrituras, “se” (condicional). O 
convite foi feito desde o céu, mas requer uma resposta por parte do homem. Se o homem 
responde, receberá as bênçãos do pacto. Se o homem não responde, não há nem pacto, 
nem bênçãos.  

Existem condicionantes para poder obter os benefícios do pacto. Muitas pessoas querem os 
benefícios sem cumprir as condições. Aquele que não escuta nem obedece não fará parte 
desse povo especial que é um tesouro para o Eterno. A condição é a obediência.  

A palavra hebraica que foi traduzida como “tesouro especial”, é “segulá”, que significa um 
tesouro bem-amado. Implica que uma pessoa não pode viver sem ele. O Eterno ligou-se ao 
povo de Israel, logo não irá cumprir o seu propósito sem o Seu povo. Todo o plano de 
redenção está ligado ao Seu povo. Sem o povo, o plano de redenção do mundo fracassará, 
como está escrito em João 4:22: 
  
“porque a salvação vem dos Judeus” 
  
A palavra segulá aparece nestes oito lugares das escrituras: Êxodo 19:5; Deuteronómio 7:6; 
14:2; 26:18; 1 Crónicas 29:3; Salmos 135:4, Eclesiastes 2:8; Malaquias 3:17. 
 
Rashi comenta que esta oração implica que os demais povos também são tesouros para o 
Eterno, porque ele possui toda a terra. Mas Israel é o seu tesouro especial. 
  
“um reino sacerdotal e o povo santo” – Rashi diz que a palavra “kohanim”, “sacerdotes” aqui, 
significa “ministros”. Portanto nestes dois termos se encerra todo o ministério de Israel diante 
do Eterno e diante das nacões. Israel tem o chamado de ser uma nação, uma nação de 
governantes, que vai dominar sobre o resto do mundo, cf. Jeremias 31:7. Este é o chamado 
para fora. Mas também têm um chamado para ser sacerdotes, que têm a capacidade de 
ministrar diante do Eterno. Este é o chamado para dentro. Estes dois movimentos do povo 
do Eterno implicam o facto de entrar e de sair, como está escrito en João 10:9: 
  
“Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, será salvo; e entrará e sairá e achará pasto” 
  
Então o propósito é que Israel governe sobre o mundo para que o Reino dos céus se 
estabeleça por toda a terra, conforme o plano original para o homem, cf. Génesis 1:26-28.  
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Mas primeiro há que ser sacerdote. O primeiro passo para governar é sacrificar. O Messias 
veio primeiro para ser sacrificado e logo voltará para governar. Primeiro foi sacerdote e logo 
rei. Essa é a ordem, sem anacronismos.  
 
O povo de Israel foi chamado para ser rei sobre as nações, mas o caminho desse reinado 
passa através do sofrimento e sacrifício ao Eterno. Aquele que não sabe estar diante do 
Eterno, e ter uma relação íntima com Ele, não poderá ser um bom rei.  
 
Um sacerdote é um mediador para que as pessoas possam conectar-se com o Eterno. Israel 
é uma nação sacerdotal, com o propósito de redimir os gentios do pecado, orar pelos povos 
e ser uma porta para que as nações possam encontrar-se com o Elohim de Israel, que 
também é Elohim dos gentios, segundo Romanos 3:29 onde está escrito: 
  
“É porventura Elohim somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos 
gentios, certamente,” 
  
Em Isaías 56:6-8 está escrito: 
  
“E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem a YHWH, para o servirem, e para amarem o 
nome do YHWH, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o 
profanando, e os que abraçarem a minha aliança, Também os levarei ao meu santo monte, 
e os alegrarei na minha casa de oração; os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão 
aceitos no meu altar; porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os 
povos. Assim diz YHWH Elohim, que congrega os dispersos de Israel: Ainda ajuntarei outros 
aos que já se lhe ajuntaram.” 

Na primeira carta de Pedro, que foi destinada aos judeus, encontra-se um paralelismo com a 
saída do Egipto e a entrega da Torá.  
 
Em 1 Pedro 1:18  fala-se da redenção da forma de viver herdade dos pais, semelhante à 
redenção do Egipto. Em 1 Pedro 1:19  fala-se do sangue do Cordeiro que produz redenção, 
semelhante à libertação da morte dos primogénitos no Egipto pelo sangue do Cordeiro. Em 
1 Pedro 1:20 fala-se do Cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo, 
semelhante ao cordeiro da Páscoa que foi separado quatro dias antes de ser sacrificado. Em 
1 Pedro 1:21-23 fala-se da ressurreição do Messias, a purificação da alma e o novo 
nascimento, semelhante à travessia do mar de Juncos. Em 1 Pedro 2:1-3 fala-se do desejo 
do leite espiritual da palavra, que corresponde à entrega da Torá no Sinai, como está escrito:  
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“Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as 
murmurações, Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite espiritual 
da palavra, não falsificado, para que por ele vades crescendo; Se é que já provastes que o 
Eterno é benigno.” 

Isto corresponde ao desejo dos filhos de Israel expressado nas palavras de Êxodo 19:8 onde 
está escrito  

“Faremos tudo o que YHWH tem falado,” 
 
1 Pedro 2:7-8 diz:“E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, A 
pedra que os edificadores reprovaram, Essa foi a principal da esquina, E uma pedra de 
tropeço e rocha de escândalo, ” 
  
Isto concorda com o texto de Êxodo 19:5 no qual há uma condição para poder ser o especial 
tesouro do Eterno - a fidelidade. Aquele que não escuta o testemunho que o Pai deu a Seu 
Filho, não fará parte desse tesouro especial.  
 
1 Pedro 2:9 está escrito: “Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o 
povo adquirido (segulá), para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas 
para a sua maravilhosa luz;” 
 
Isto concorda com o texto de Êxodo 19:5-6 onde diz que o povo de Israel será um tesouro 
especial (segulá) e um reino de sacerdotes, se obedecer à voz do Eterno e guardar o seu 
pacto. 
  
Em Apocalipse 1:5-6 está escrito: 
  
“E da parte de Yeshua, que é a fiel testemunha, o primogénito dentre os mortos e o príncipe 
dos reis da terra. Aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, E 
nos fez reis e sacerdotes para Elohim e seu Pai; a ele glória e poder para todo o sempre. 
Amém.” 

  
Apocalipse 5:8-10: “E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos 
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de 
incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de 
tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue compraste 
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para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação; E para o nosso Elohim os 
fizeste reis e sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra.” 
 
Este texto fala da grande redenção de Israel nos últimos tempos, que será tirado de toda a 
tribo, língua, povo e nação para ser esse Israel que se converterá num reino de sacerdotes 
para Elohim e reinarão sobre a terra durante o reinado messiãnico. 
  
Quinta leitura: 19:7-19 
  

19:8  “Então todo o povo respondeu a uma voz, e disse: Tudo o que YHWH tem 
falado, faremos. E relatou Moisés a YHWH as palavras do povo.”  

O povo falou à tarde, após Moisés ter descido o monte. Na manhã seguinte, Moisés subiu 
novamente ao monte com a resposta do povo. 

Vemos como todo o povo respondeu a uma voz. Isto ensina-nos que não havia mudos entre 
eles. No cap. 20:18 está escrito que todo o povo viu os sinais, cf. 19:11, o que mostra que 
não havia cego entre eles. No 24:7 está escrito que todo o povo disse que iria escutar, o que 
demonstra que não havia surdos entre eles. Todos foram curados ao comer do cordeiro no 
Egipto, como está escrito no Salmo 105:37: 
  
“E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo.” 

19:9-12  “E disse YHWH a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para 
que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. 
Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Eterno. Disse também o 
Eterno a Moisés: Vai ao povo, e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas 
roupas, E estejam prontos para o terceiro dia; porquanto no terceiro dia YHWH 
descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao 
povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu 
termo; todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá.”  

A santidade implica reconhecer os limites. Os limites são os que santificam. Santidade 
significa fazer uma separação entre uma coisa e outra. No Reino dos céus há muitos limites, 
como temos visto relativamente à escada de Jacob, pois nela há patamares/limites.  

Quanto mais santa for uma pessoa, mais se poderá aproximar do Eterno. A santidade tem a 
ver com a aproximação. Os limites foram colocados para dividir o povo dos sacerdotes.  
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O povo não poderia ultrapassar esses limites. É muito grave passar os limites que o Eterno 
marca, pois traz sempre graves consequências. O povo não tinha aprendido essa lição e o 
Eterno insta Moisés várias vezes para que este advirta o povo para que não passe os 
limites.  

19:13 “Nenhuma mão tocará nele; porque certamente será apedrejado ou 
asseteado; quer seja animal, quer seja homem, não viverá; soando a buzina 
longamente, então subirão ao monte.” 

A palavra hebraica que foi traduzida como “buzina” é “yovel”, que significa “corno”, 
especialmente corno de carnero. Segundo a tradição este corno é um dos que Abraão 
tomou do carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaque. 
  

19:14-15 “Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo; e lavaram as 
suas roupas. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia; e não vos chegueis a 
mulher.” 

A santificação consistia em quatro coisas: 

  
 Santificação do corpo - Passar todo o corpo por água purificadora, a mikvé, para ser 
limpos de toda a contaminação referente ao contacto com a morte, em primeiro lugar por 
ter tido contacto físico com algum cadáver ou ter tido uma emissão seminal ou fluxo 
menstrual. Em Ezequiel 16:8-9 parece dar a entender que não somente lavaram as suas 
roupas mas sim também os seus corpos para entregar-se ao Eterno. 
 
 Santificação da roupa: Lavar as suas vestes, como um acto de purificação exterior da 
roupa que é uma extensão do corpo humano. 

 
 Santificação mental e espiritual: Alimentar a mente em oração para poder entrar no 
pacto e relacionar-se com o Eterno.  

 
 Não ter relações sexuais: as quais produzem impureza ritual, pela sua relação com a 
morte (os espermatozóides que morrem sem produzir vida humana, isto é, morrem sem 
ter a função para a qual foram criados). O homem que derrama sémen torna-se 
ritualmente impuro. Enquanto o sémen está dentro da mulher não produz impureza 
ritual. Mas, no momento da expulsão ocorre impureza. Mas depois do terceiro dia já não, 
porque nesse dia o esperma não pode mais produzir vida e causar impureza ritual. Essa 
é a razão pela qual não poderia relacionar-se com as mulheres, durante os três dias. 
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19:16 “E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos 
sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina mui forte, de maneira 
que estremeceu todo o povo que estava no arraial.” 

Crê-se segundo a tradição que esta foi a primeira observação de Shavuot, o primeiro 
Pentecostes. Segundo a tradição foi no Pentecostes que foi dada a Torá desde o céu e por 
outro lado, no Pentecostes que ocorreu 50 dias após a ressurreição do Messias, foi 
renovado o pacto e a Torá foi escrita no coração de parte de Israel.  

Actos 2:1-4 diz: “E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no 
mesmo lugar; E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, 
e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas 
repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram 
cheios do Espírito de Santidade, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
de Santidade lhes concedia que falassem.” 
  
O som do shofar (trombeta) é muito significativo. O shofar de Shavuot é chamado “o primeiro 
shofar”, o shofar de Yom Teruá (1º dia do sétimo mês), é chamado “o último shofar”, e o 
shofar de Yom Kipur, o dia da expiação, o décimo dia do sétimo mês, é chamado “o grande 
shofar”. Falaremos mais destes noutra ocasião. 
  

19:17 “E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro do Eterno; e puseram-se 
ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque YHWH descera sobre ele 
em fogo; e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia 
grandemente.” 

A tradição da boda hebraica está íntimamente ligada com o evento da entrada no Pacto e a 
entrega da Torá. Israel é a noiva.  
 
O Eterno é o noivo. Moisés é o amigo do noivo. Os anjos são as testemunhas. A densa 
nuvem é a chuppah, o dossel de casamento. A mulher é redimida do seu estado de 
escravidão para se poder casar. O homem faz uma proposta de casamento através do 
amigo, do mediador. A mulher aceita a proposta voluntariamente e o amigo passa a resposta 
ao homem. A mulher passa por uma tevilá, um banho ritual, para assim entrar na autoridade 
do noivo. O noivo sai do seu lugar para ir ao encontro da noiva. Os dois entram no primeiro 
passo do pacto matrimonial hebraico chamado “Kidushin”, “santificações”, quando os dois se 
santificam, consagram-se e tornam-se em um. Estão ligados um ao outro, por isso este 
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passo é também chamado “erusín” do verbo “unir”, “laço”. Nesse momento entrega-se um 
contrato matrimonial à noiva, chamado “ketuvá”, “escritura”, onde estão estipuladas as 
condicões para o pacto matrimonial.  
 
Em Deuteronómio 20:7 vemos que há um tempo entre este primeiro passo de noivado e o 
casamento.  
 
Em Deuteronomio 22:23-24 vemos que o primeiro passo do pacto matrimonial faz com que 
ela seja chamada “a mulher dele”, ainda que não tenham todavia consumado o matrimónio 
cf. Mateus 1:18-20.  
 
Antigamente havia até 12 meses entre o primeiro e o segundo passo da boda hebraica. Hoje 
em dia fazem-se os dois passos no mesmo dia. Depois do primeiro passo, “kidushín”, a 
noiva vai à casa do seu pai para preparar o seu traje de boda. O noivo vai a casa do seu pai 
para preparar um local para os dois.  
 
Quando o pai do noivo vê que os dois estão prontos, dá permissão ao seu filho com um 
toque de shofar para que vá tomar a sua esposa. O filho vai à casa da noiva e leva-a para a 
casa de seu pai onde se dará o segundo passo matrimonial, chamado “lakach”, “tomar” cf. 
Génesis 24:3, ou “nisuín”, de “nasá”, “elevar”, cf. 2 Crónicas 24:3. 
 
O povo de Israel é apresentado nas Escrituras de diferentes formas em relação ao Eterno. 
As vezes é chamado filho, Êxodo 4:22, às vezes é chamado filha/virgem, Jeremias 14:17, às 
vezes apresentado como uma esposa que passou pelos dois passos matrimoniais e que tem 
filhos, Ezequiel 16; Oseias 1-3.  
  
Em Jeremias 2:2 está escrito:“Vai, e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o 
Eterno: Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, e do amor do teu noivado, quando 
me seguias no deserto, numa terra que não se semeava.” 
  
Depois do primeiro passo matrimonial, tanto são chamados como marido e mulher como 
noivo e noiva. Têm um pacto matrimonial, mas não consumado ainda. Não tem o direito de 
coabitar até passar pelo segundo passo. Se alguém é infiel durante o tempo de 
desposamento, é réu de morte, cf. Deuteronómio 22:23-24.  
 
Isto implica que quando a noiva – Israel – foi infiel com o bezerro de ouro (um amante que 
passou pelo caminho), O Eterno tinha todo o direito legal de executá-la. Mas Moisés entrou 
e intercedeu pelo povo. O pacto que logo foi feito tinha Moisés como aval, segundo está 
escrito em Êxodo 34:27: 
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“Disse mais YHWH a Moisés: Escreve estas palavras; porque conforme ao teor destas 
palavras tenho feito aliança contigo e com Israel.” 
 
Isto quer dizer que a relação entre Israel e o Eterno nunca chegou a ser como no seu estado 
original. O pecado do bezerro de ouro fez que com que não se pudesse consumar o 
matrimónio. Fazia falta uma renovação do pacto, como está escrito em Jeremias 31:32, no 
qual se fala de um pacto diferente ao que sucedeu a saída do Egipto.  
  
“Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os 
tirar da terra do Egito; porque eles invalidaram a minha aliança apesar de eu os haver 
desposado, diz o YHWH” 
  
A ruptura do pacto matrimonial entre o Eterno e Israel fez-se quando Israel pecou com o 
bezerro de ouro. Neste texto está escrito que o Eterno foi um esposo para Israel no 
momento em que ela (nação de Israel/noiva) violou o pacto, isto implica que tinham passado 
pelo primeiro paso do matrimónio, não necessariamente o segundo. 
  
Diz-nos Óseias 2:14-15, 19-20: “Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e 
lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de 
esperança; e ali cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da 
terra do Egito.” 
 
“E desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em 
benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás a 
YHWH”  
 
Aqui fala-se de uma renovação do matrimónio entre o Eterno e Israel, isto é, do primeiro 
passo do pacto matrimonial. Esta renovação foi feita mediante o sangue de Yeshua, como já 
vimos antes. Na primeira celebração de Shavuot/Pentecostes depois da sua ressurreição, no 
mesmo dia quando se comemorava o primeiro matrimónio entre o Eterno e Israel, veio o 
Espírito de Santidade sobre os fiéis em Israel para selar a renovação do pacto, e escrever a 
ketuvá, o contrato matrimonial, no coração da noiva, para que ela seja fiel e não peque 
novamente.  
  
Sexta leitura: 19:20 – 20:17  
  

19:20 “E, descendo YHWH sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou 
YHWH a Moisés ao cume do monte; e Moisés subiu.” 
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Aqui está escrito que o Eterno desceu ao monte. Contudo no 20:22 está escrito que o Eterno 
falou desde o céu. Como se pode entender esta aparente contradição?  
 
Rashi diz que o Eterno inclinou os céus superiores e inferiores e os extendeu sobre a 
montanha como um lençol sobre uma cama, e o Trono de Glória desceu sobre ela. Assim 
Ele estava tanto no céu como na terra. Mas uma explicação simples, é partir do príncipio que 
a Omnipresença é uma característica do Eterno. 
  

19:21 “E disse YHWH a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo 
para ver a YHWH, para que muitos deles não pereçam.”  

 
Quatro vezes está escrito que o povo não podia trespassar os limites do proibido, v. 12, 21, 
23 e 24. É muito importante que o homem não passe os limites, como diz Deuteronómio 
19:14: 
  
“Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que 
receberás na terra que te dá YHWH teu Elohim para a possuíres.” 
  
A raiz da palavra “Torá”, “instrução/ensino”, é “yará”, que significa “lançar”, “disparar”, 
“apontar”, “marcar”, “sinalizar”. Isto ensina-nos que a Torá coloca limites necessários para o 
bem do homem e da natureza. A Torá do Eterno marca os limites entre o permitido e o 
proibido. Pecar é ultrapassar os limites marcados pela Torá, como está escrito em 1ª João 
3:4:  
 
“Qualquer que comete pecado, também comete iniqüidade; porque o pecado é iniquidade”. 
 
A carne do homem, o yetser hará, não quer limites, como está escrito em Romanos 8:6-8: 
  
“Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto 
a inclinação da carne é inimizade contra Elohim, pois não é sujeita à lei de Elohim, nem, em 
verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Elohim.” 
  
O homem espiritual não está dirigido para os seus impulsos naturais e pecaminosos, mas 
sim para os princípios que o Eterno estipulou na Sua Torá. Um homem espiritual é um 
homem de princípios, não de impulsos. Por que razão cumpre os princípios marcados pela 
Torá. Por amor ou cumprir por cumprir? Aquele que cumpre por amor, chega à perfeição. 
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O prazer permitido é o resultado da obediência aos príncipios estipulados pelo Eterno na 
Torá. O pecado oferece prazer sem limites, sem príncipios e sem obediência, mas esse 
prazer converte-se numa grande amargura. O prazer submetido aos príncipios da Torá é 
duradouro e não produz dano nem amargura.  
 
O pecado, o passar dos limites, cria um desequilibrio na criação e muitas das coisas boas se 
convertem em más quando são colocadas fora dos limites estipulados na Torá. Um homem 
maduro é capaz de negar-se ao prazer a curto prazo, para obter um prazer maior a largo 
prazo. Sejamos zelozos para não ultrapassar os limites na nossa vida. Sejamos pessoas de 
príncipios, não de impulsos, e prosperaremos num todo. 
 
As culturas do mundo que se regem pelos príncipios são as mais influentes. Os países 
pobres são pobres porque a grande maioria dos seus habitantes ultrapassa os limites e isso 
produz maldição que resulta em pobreza. Os países que tem uma população que aprendeu 
a reger-se pelos príncipios baseados na Torá, prosperam em todos os sentidos. 
  

19:22 “E também os sacerdotes, que se chegam ao Eterno, se hão-de santificar, 
para que o Eterno não se lance sobre eles.” 

Os sacerdotes eram os primogénitos de Israel. Eles podiam chegar-se ao Eterno. Isto 
mostra-nos que há diferentes níveis de santidade entre as diferentes funções dentro do povo 
do Eterno.  

19:23 “Então disse Moisés a YHWH: O povo não poderá subir ao monte Sinai, 
porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca termos ao redor do monte, e santifica-
o.” 

O que faz com que algo seja santificado, é que exista um limite. O monte foi 
santificado pelos limites e a presença do Eterno, que estava limitada dentro desses 
limites, conforme Êxodo 29:43. 

19:24 “E disse-lhe YHWH: Vai, desce; depois subirás tu, e Arão contigo; os 
sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir a YHWH, para que 
não se lance sobre eles.” 

Moisés podia chegar-se mais do que Arão, Arão podia aproximar-se mais que os 
sacerdotes, os sacerdotes podiam aproximar-se mais que o povo e o povo não podia 
ultrapassar os limites. 
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Entretanto surge a pergunta: Não revelam os Escritos Apostólicos que o Noivo é o Filho do 
Eterno? Por que razão se apresenta aqui o Eterno como o Noivo? Será que há dois 
matrimónios, um entre o Pai e Israel outro entre o Filho e a Igreja? É dessa forma que 
ensinam muitos cristãos. Por isso, em primeiro lugar temos que descartar a ideia de dois 
povos do Eterno. Somente existe um povo, e esse povo se chama Israel, cf. Daniel 7:27.  
 
O pacto foi renovado com Israel, segundo Jeremias 31:31, não com outro povo. O Messias 
Yeshua não fundou uma nova religião, porque se o tivesse feito, seria um falso profeta. Já 
falámos muito desse assunto, e por isso não iremos aprofundar. Mas para que saibamos 
que só há um povo – Israel – e esse povo é a noiva, segundo diz o profeta João Batista 
como lemos em João 3:26-29: 
 
“E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do 
qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu, e disse: 
O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois 
testemunhas de que disse: Eu não sou o Mashiach, mas sou enviado adiante dele. Aquele 
que tem a esposa é o esposo; mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se 
muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido.”  

A mensagem deste profeta revela que a noiva é o povo de Israel. A noiva, a congregação, 
existia antes da morte do Messias, como está escrito em Efésios 5:25: 

“Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Yeshua amou a igreja, e a si mesmo 
se entregou por ela,” 
 
Não se pode amar algo que não existe. Dessa forma a congregação, “a igreja”,  não foi 
criada nesse dia de Pentecostes que está relatado em Actos 2, mas sim no primeiro 
Pentecostes que está relatado em Êxodo 19. A congregação que aparece em Efésios 5 é a 
congregação de Israel, como está escrito em Actos 7:38: 
  
“Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte 
Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para no-las dar.” 
  
A congregação, que em hebraico se chama “kehilá”, em grego “ekklesia”, e em latim 
“iglesia”, foi formada no Sinai. 
  
Em Hebreus 2:12 há uma referência às palavras do Messias mesmo antes da sua morte: 
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“Dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, Cantar-te-ei louvores no meio da 
congregação.”  

Aqui diz que Yeshua anunciaria o Nome do Eterno a seus irmãos e cantaria louvores no 
meio da congregação, a igreja, a Israel de YHWH. O texto é tirado do Salmo 22 que Yeshua 
citou quando estava pendurado no madeiro. Nos vs. 22-23 do mesmo Salmo está escrito:  

“Então declararei o teu nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no meio da congregação. Vós, 
que temeis a YHWH, louvai-o; todos vós, semente de Jacó, glorificai-o; e temei-o todos vós, 
semente de Israel.” 

Este texto mostra que a congregação, na qual o Messias irá anunciar o Nome de YHWH e 
cantar louvores, é composta por tementes do Eterno, isto é, os convertidos das nações, 
junto com toda a descendência de Jacob e toda a descendência de Israel. Esta é a 
congregação pela qual morreu o Messias para purificá-la e levá-la à perfeição, como está 
escrito em Efésios 5:25b-27: 
  
“Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também o Mashiach amou a congregação 
(Israel), e a si mesmo se entregou por ela, Para a santificar, purificando-a com a lavagem da 
água, pela palavra, Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, 
nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.”  
 
Quando o Messias fala de edificar a sua congregação em Mateus 16:18 não se está a referir 
a um povo novo, separado de Israel, mas sim ao mesmo povo de Israel, (que também inclui 
os convertidos das nações), conforme está escrito em Jeremias 24:6: 
  
“Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-
ei, e não os destruirei; e plantá-los-ei, e não os arrancarei.”  
 
Em Jeremías 31:4 está escrito: 
  
“Ainda te edificarei, e serás edificada, ó virgem de Israel! Ainda serás adornada com os teus 
tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram.” 
  
Em Jeremías 33:7 está escrito: 
  
“E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio.”  
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Estes textos mostram que a edificação da congregação do Messias não é nada mais nada 
menos que a restauração e a perfeição da fé Israelita dentro do povo de Israel. 
 
Em Mateus 16:18 está escrito:“Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra 
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela;” 
  
Yeshua prometeu edificar a sua congregação sobre a rocha. A rocha é o Messias que foi 
colocado como fundamento em Sião, não em Roma, segundo Isaías 8:14; 28:16; Romanos 
9:33, 1 Corintios 10:4 e 1Pedro 2:4-8. Yeshua promete edificar o povo de Israel sobre o 
fundamento do Messias. Os que não edificam as suas vidas sobre esse fundamento, 
finalmente perderão o direito de ser parte do povo de Israel, como está escrito em Actos 
3:23: 
  
“E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o 
povo.” 

 As “portas do sheol”, o reino dos mortos, é uma expressão judaica, um hebraísmo, que faz 
referência às portas das cidades gentias, ou seja, os governos das nações. Estes governos 
não poderão resistir ao avançõ da congregação do Messias. Há uma referência ao mesmo 
em Génesis 22:17 onde está escrito: 
 
“Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as 
estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar; e a tua descendência possuirá a 
porta dos seus inimigos;” 
  
Esta palavra foi dada ao nosso pai Abraão justamente depois de atar Isaque sobre o altar de 
sacrifício. Será Israel sob a liderança do Mashiach que prevalecerá sobre as portas do sheol. 
A mesma profecia encontra-se em Génesis 24:60 onde a família de Rebeca pronúncia a 
seguinte benção: 
  
“abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: O nossa irmã, sê tu a mãe de milhares de milhares, 
e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores!”  
 
Fica então claro que a noiva não é outra senão o povo de Israel, descendente de Abraão e 
com continuidade em Isaque/Rebeca, renovado e reedificado por meio do Messias Yeshua. 
  
Então resta-nos responder à pergunta; quem é o Noivo? É o Pai Eterno ou o Filho do 
Homem? Segundo o que ensina Mateus sobre o Messias, o Noivo é o Filho, como está 
escrito em Mateus 22:2: 
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“O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho;” 

Em Apocalipse 19:7 está escrito: 
  
“Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as bodas do 
Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou.” 
  
Em Efésios 5:31-32 está escrito: 
  
“Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e serão dois numa 
carne. Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito do Mashiach e da igreja.” 

20:1 “Então falou Elohim todas estas palavras, dizendo:”  

O Targum traduz este vs. desta forma: “E falou a Palavra do Eterno...” 

Nestas ocasiões o Targum usa a expressão “a Palavra do Eterno” quando há uma 
manifestação clara do Eterno na terra.  

Em Gén. 1:27; 9:17; 17:7; 15:6; 19:24; 22:14; 28:20-21; Éxodo 3:14 e 24:1 aparece a 
expressão “a Palavra do Eterno” nos diferentes Targum’s como sustituto de Elohim ou 
YHWH. Isto mostra-nos que os que traduziram o hebraico para o aramaico tinha entendido a 
manifestação do Eterno na terra como uma revelação da Sua Palavra. O Eterno é tão 
grande e tão imenso que não se pode ver nem compreender a menos que se faça uma 
transformação da sua imensidade para algo menor. Por essa razão surgiu a expressão 
“YHWH-katán”, ou “o pequeno YHWH”.  

Para melhor compreender, podemos comprar com um transformador que transforma a 
tensão eléctrica de 15 000 volts que há nos cabos de alta tensão, para 220 ou 120 volts, 
para que a corrente eléctrica possa ser utilizada nas nossas casas. A tensão de 220/120 
volts está muito reduzida e assim poderá ser utilizada no lar. Caso contrário estaríamos 
expostos a um perigo mortal cada vez que utilizássemos algum equipamento eléctrico.  

A manifestação de YHWH na terra é semelhante. Ele não se pode revelar em todo o Seu 
poder porque dessa forma o homem seria destruído. Segundo o Targum, Ele revela-se ao 
homem através da Sua Palavra, que é a manifestação do Eterno de forma a que possa ser 
manifestado do mundo e compreendido pelo homem, e para isso tem aquele que o 
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representa. Yeshua é a palavra do Eterno feita carne, como está escrito em João 1:14 e 1 
João 1:1-2.  

No Sinai o céu desceu sobre a montanha e o Eterno se manifestou ao povo falado 
audívelmente. A tradução do Targum diz que foi a Palavra do Eterno que falou todas estas 
palavras ao povo e que Moisés tinha que subir à Palavra do Eterno que estava na 
montanha. Esta palavra foi a que mais tarde foi feita carne, em Yeshua. O Messias Yeshua é 
o representante do Pai na terra, como vemos em João 14:9b: 
  
“Quem me vê a mim, vê o Pai”. 
  
E Hebreus 1:3 diz: “O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua 
pessoa”. 
 
Colossenses 2:9: “Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade;” 
  
O Filho é a manifestação do Eterno cabível na pessoa de Yeshua. Ele não apenas o revela, 
como também o representa, como vemos no Salmo 118:26a: 
  
“Bendito aquele que vem em nome do Eterno” 
 
Não é a mesma coisa ser o Eterno e vir em Nome do Eterno. Yeshua veio para representar 
o Eterno. Aquele que estava no monte que fez o pacto com Israel, foi o Pai, mas 
representado pela Sua palavra que mais tarde se fez carne. Desta forma resolvemos o 
problema sobre quem é o Noivo. O Padre tudo fez, e tudo faz através da Sua Palavra que se 
fez carne.  
 
O Messias, o Filho do Homem, é o canal pelo qual o Eterno criou o universo e por intermédio 
do qual dirige a criação e por meio do qual se relaciona com o ser humano. O Filho de 
Elohim é a representação humana do Pai, por meio do qual podemos chegar ao Pai.  
 
Sem ele nada chega ao Pai, porque ele é o representante oficial o que o Pai revelou à 
criação. O que tenta passar por outro canal não chegará ao Pai. O que tem a YHWH como 
Seu pai ama a Yeshua e se chega a Yeshua, como lemos em João 8:42: 
 
“Disse-lhes, pois, Yeshua: Se Elohim fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que 
eu saí, e vim dele; não vim de mim mesmo, mas ele me enviou.” 
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João 6:45 diz: “Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Elohim. Portanto, todo 
aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim.” 
 
O Messias é o Noivo e a parte renovada e restaurada de Israel é a Noiva.  
 
As Dez Palavras/ Os Dez Ditos / Os Dez Mandamentos 
 
Primeiro Mandamento: 
 

20:2 “Eu sou YHWH teu Elohim, que te tirei da terra do Egipto, da casa da servidão.”  
 
Em Êxodo 34:28; Deuteronomio 4:13 e 10:4 encontra-se a expressão “as dez palavras”, em 
hebraico “aseret ha-dvarim” ou “asseret hadibrot,” em referência a Êxodo 20:2-17.  
 
Este é o primeiro dos dez. A expressão “dez mandamentos” não aparece nos escritos 
originais. Como nas escrituras o número dez representam a totalidade, estas dez palavras 
representam toda a Torá.  
 
A Torá ensina-nos que estas dez palavras estavam escritas nas tábuas de pedra. A tradição 
ensina que na primeira tábua haviam cinco palavras e na segunda outras cinco.  
 
As cinco primeiras tem a ver com a relação entre o homem e o Eterno e as cinco últimas tem 
a ver com a relação entre o homem e o seu próximo.   
 
Nas cinco primeiras palavras aparece o nome YHWH oito vezes, mas nas últimas cinco 
palavras não aparece. As dez vão desde o mais importante até à menos importante. Todas 
elas são importantes, mas vejamos as coisas desta forma, a primeira é a mais importante, 
mas a última é a mais díficil porque é mais fácil controlar as acções que os pensamentos.  
 
A primeira das dez palavras começa com “Eu Sou...”. O Eterno apresenta-se como o Eterno 
Elohim de forma singular. Cada um tem que ter uma relação pessoal e singular com ele. A 
base da nossa relação com o Eterno é a redenção que temos experimentado, tanto a 
primeira que se fez por meio de Moisés, como a segunda, que se fez e se fará por meio de 
Yeshua.  
 
Segundo Mandamento: 

 
20:3-6 “Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de 
escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem em baixo na 
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terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás; 
porque eu, YHWH teu Elohim, sou Elohim zeloso, que visito a iniqüidade dos pais 
nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço 
misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus 
mandamentos.” 

 
Este é o segundo mandamento. Não é que existam outros deuses, cf. Deuteronomio 4:39; 1 
Reis 8:60; 1 Coríntios 8:5-6, mas está relacionado com o facto de não aceitar ou deificar 
como nosso deus algo que foi criado, cf. Romanos 1:25.  
 
Este mandamento implica que é proibido confiar em qualquer poder além de YHWH, adorar 
ídolos, santos ou estátuas, inclinar-se diante delas, fazê-las ou possuí-las. Há algumas 
perguntas que podemos fazer para determinar se temos outros deuses na nossa vida: 
  
 Quem manda na minha vida? 
 Em quem está a minha confiança? 
 A quem dou todo o meu amor? 
 Quem é a fonte da minha vida? 
 Quem é o meu louvor? 
 Qual é a prioridade da minha vida? 
 
Se um ídolo, uma pessoa, um sistema, uma organização ou um objecto pode ser dado como 
resposta a uma ou várias destas cinco perguntas, temos um ou vários deuses na nossa vida.  
 
O dinheiro é o ídolo mais importante deste mundo. Os gananciosos não herdarão o Reino do 
Eterno porque são idólatras de um outro senhor, o dinheiro, como está escrito em 1 Corintios 
6:10 e Efésios 5:5.  
  
1 Timóteo 6:10 diz “Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa 
cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.” 
  
Em Mateus 6:24b está escrito:“Não podeis servir a Elohim e às riquezas”. 
  
O Eterno castiga a idolatria dos pais sobre os seus filhos até à terceira e quarta geração 
cuando não há arrependimento nos filhos pela conduta dos seus pais e quando os filhos 
seguem essa mesma conduta. No tempo de arrependimento é quebrada essa maldição, cf. 
Deuteronómio 24:16; Ezequiel 18. 
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Por causa deste mandamento os rabinos estabeleceram o mandamento de não fazer 
estátuas de nenhuma classe de homens nem de animais nem de outro objecto do universo. 
 
Terceiro Mandamento: 
 

20:7 “Não tomarás o nome de YHWH teu Elohim em vão; porque YHWH não terá por 
inocente o que tomar o seu nome em vão.” 

 
A proibição não se refere a não usar o Nome, mas sim quando é usado em vão, ou para dar 
falso testemunho, ou quando usam o Santo Nome em acções ílicitas.  
 
Esta proibição também se aplica aqueles que dizem que são do Eterno e não o são, dando 
aparência de piedade quando no seu coração existe outra pretensão cf. Ezequiel 36:21-23; 
39:7.  
 
A proibição de não pronunciar o Nome do Eterno é de origem rabínica, não da Torá. Por isso 
os Judeus não pronunciam o Nome do Eterno, e substituem-no por Adonai (Senhor), 
Hashem (O Nome) ou por Eterno (o que não tem príncipio nem fim). Barush haShem.  
 
Quarto Mandamento: 
 

20:8-11 “Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás, e farás 
toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado de YHWH teu Elohim; não farás 
nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua 
serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. 
Porque em seis dias fez YHWH os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 
sétimo dia descansou; portanto abençoou YHWH o dia do sábado, e o santificou.” 

 
O verbo “lembra-te” em hebraico está escrito na forma paol, o qual implica algo constante, 
como o gerúndio “seguir lembrando”. Segundo Rashi, implica que devemos recordar o 
Sábado toda a semana e perpetuamente. Em Deuteronómio 5:12 está escrito “guarda o 
Shabbat”.  
 
Estas duas palavras foram ditas numa única afirmação. O Eterno é o único que pode dizer 
duas coisas numa única afirmação, cf. Salmo 62:11. Segundo Rashi, fê-lo nos seguintes 
textos, Êxodo 31:14 com Números 28:9; Deuteronómio 22:11 com Deuteronómio 22:12 e 
Levítico 18:16 com Deuteronomio 25:5. 
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É “o sétimo dia” – Não é o sexto (Islão), nem o primeiro (cristianismo). Não se pode substituir 
por outro dia. YHWH ordenou que fosse o sétimo dia, ponto final. O Eterno traçou um 
caminho recto, mas o homem torceu-o, como está escrito em Proverbios 16:25; 21:8. 
 
O sétimo dia começa ao pôr-do-sol de sexta-feira e termina ao pôr-do-sol de Sábado cf. 
Levítico 23:32. Sem a tradição não se saberia que dia é o Shabat, pois o dia de Shabat 
poder-se-ia ter perdido ao longo dos séculos, mas foi algo que o povo nunca perdeu - o 
sentido do tempo - pelo menos em relação so Shabat 
  
“é o sábado de YHWH teu Elohim” – O Shabbat é para ser dedicado ao Eterno, não para 
outra coisa. 
 
“não farás nenhuma obra” – A palavra hebraica que foi traduzida como “obra” es “melachá” 
que significa “obra”, “tarefa”, “ofício”, “labor”. A primeira vez que aparece é em Génesis 2:2-3 
onde se fala da obra da criação. “Melachá” tem a a ver com o trabalho criativo, produtivo e 
todo o que intervém na criação. A obra de constituição do tabernáculo é chamada “melachá” 
e daí são tiradas 39 tipos de melachá que são proibidas no Sábado, cf. Êxodo 35:21. 
 
A esposa não é mencionada nesta passagem de Êxodo 35:21, pois ela está incluída no pai 
da familia. Os dois são um. A esposa tem o papel de ser uma ajuda idónea para que o seu 
marido possa cumprir com o que Eterno lhe ordenou. 
  
“Porque em seis dias fez Deus os céus e a terra” – YHWH é o nosso Pai. Um pai é um 
exemplo a seguir para os seus filhos. Como Ele cessou da sua obra no Shabbat, nós 
também o fazemos. E assim somos como Ele. O homem foi criado à sua imagem e 
semelhança. Aquele que não guarda o Shabbat não se assemelha ao Eterno nessa área da 
sua vida.  
  
“portanto abençoou YHWH o dia do sábado, e o santificou” – A benção implica algo 
concreto. Por isso Rashi diz que o Eterno abençoou o Shabbat com o maná. A santificação 
implica que foi separado dos demais dias para ser diferente e dedicado exclusivamente ao 
Eterno. 
 
Os rabinos ensinam a tradição de acender duas velas antes do início do Shabbat, e isso 
está relacionado com várias coisas: 
  
 O Shabbat foi abençoado e santificado. 
 Há que lembrar e guardar o Shabbat. 
 O descanso semanal anuncia o descanso no reino messiânico. 
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Contudo, esse é uma prática que deve ser vista apenas como uma tradição humana, não 
como um mandamento a ser obrigatoriamente observado, pois isso entraria em contradição 
com o texto de Deuteronómio 12:32. 
 
Quinto Mandamento. 
 

20:12 “Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra 
que o YHWH teu Elohim te dá.” 

 
O mandamento de honrar aos pais está entre os cinco primeiros mandamentos que têm a 
ver com a relação com o Eterno. A relação com os pais é um reflexo da nossa relação com o 
Eterno. O que não honra os seus pais não honra ao Eterno. Aquele que honra os seus pais 
honra ao Eterno.  
 
Os cinco primeiros mandamentos estão resumidos no mandamento de amar ao Eterno com 
todo o coração, mente e forças, cf. Deuteronómio 6:5; Mateus 22:37-38. Os cinco últimos 
estão resumidos no mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, cf. Levítico 19:18; 
Mateus 22:39-40. 
 
Este é o primeiro mandamento com promessa, cf. Efésios 6:2. O honrar aos pais traz larga 
vida sobre a terra. Honrar implica respeitar com atitudes, palavras e obras. Honrar implica 
também ajudá-los nas suas necessidades materiais e práticas, como diz Mateus 15:3-6:  
 
“Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de YHWH, por 
causa da vossa tradição? Porque YHWH ordenou: Honra a teu pai e a tua mãe; e: Quem 
maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: Se alguém disser a seu 
pai ou a sua mãe: É oferta a Elohim aquilo que poderias aproveitar de mim; esse jamais honrará 
a seu pai ou a sua mãe. E, assim, invalidastes a palavra de Elohim por causa da vossa tradição”.  
 
Dessa forma então honrar, inclui também dar ajuda económica. A palavra grega que foi 
traduzida como “tradição” é “paradosis”. E neste caso significa ensinos que foram 
transmitidos de mestres para discípulos, cf. Gálatas 1:14; Colossenses 2:8.  
 
Não se está a referir aos costumes. Yeshua atacou aqui os ensinamentos erróneos dos 
rabinos que quebravam os ensinos da Torá. Uma tradição não é o mesmo que um costume. 
O nosso Mestre não criticou os costumes tradicionais.  
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Segundo o exemplo da sua vida vemos que as seguiu. Os costumes são as formas de 
actuar e as tradições são as interpretações da Torá que passaram de mestres a discípulos.  
 
A palavra grega que normalmente se traduz como “costume” é “ethos”. Aparece nos 
siguintes versículos do texto grego dos Escritos Apostólicos: Lucas 1:9; 2:42; 22:39; João 
19:40; Actos 6:14; 15:1; 21:21; 25:16; 26:3; 28:17; Hebreus 10:25.  
 
Vemos como o Rabino Paulo não violou os costumes dos pais, segundo Actos 28:17: 
 
“E aconteceu que, três dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, juntos eles, 
lhes disse: Homens irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos 
paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos;” 
 
 
Sexto Mandamento: 
 

20:13 “Não matarás”. 
 

Aqui não se trata da execução de um juízo divino sobre uma pessoa que fora condenada à 
morte, mas sim de um assassinato. Aquele que mata um ser humano que foi criado à 
imagem de Elohim, comete um erro gravíssimo. O castigo por um assassinato é a pena 
capital, cf. Levítico 24:17. 
 
Sétimo Mandamento 
 

20:14: “Não adulterarás.”  
 
Este mandamento é relativamente ao ser infiel no pacto matrimonial mediante uma relação 
sexual com uma terceira persona, cf. Ezequiel 16:32. Com esse acto quebra-se o pacto. O 
castigo por adultério também é o de pena capital, cf. Levítico 20:10.  
 
No entanto o adultério pode ser mental, quando através do nosso pensamento temos 
pensamentos impuros relativamente a uma terceira pessoa como nos ensinou o nosso 
Mestre Yeshua em Mateus 5:27-28: 
 
“Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que 
qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com 
ela.”  
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Oitavo Mandamento 
 

20:15: “Não furtarás”.  
 
Aqui interpreta-se como uma proibição de sequestar uma pessoa pois em Levítico 19:11 
aparece outro mandamento que proíbe o furto relativamente a bens materiais. O castigo por 
sequestro é a pena capital cf. Êxodo 21:16. 
  
Nono Mandamento 
 

20:16: “Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.” 

Primeiramente refere-se a não testificar falsamente contra uma pessoa em tribunal, mas 
também implica não dizer coisas contra o próximo a outras pessoas e em geral não mentir. 
 
Uma das formas mais graves dar falso testemunho é quando uma pessoa diz algo em nome 
de YHWH que não seja verdade. Esse delito merece a pena de morte, Deuteronómio 18:20.  
 
O Falso testemunho conduz à destruição da sociedade. Faz com que os inocentes sejam 
castigados por algo que não fizeram. Também leva à prática de roubos, assassinatos e 
opressões para logo escapar do castigo. O que testifica falsamente traz destruição ao 
mundo. A mentira gera inúmeros problemas, às vezes por pequena que seja traz 
consequências graves, e as pessoas deparam-se com inúmeros problemas.  
 
Em Deuteronómio 19:15-21 está escrito: 
  
“Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniqüidade, ou por 
qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu; pela boca de duas testemunhas, ou 
pela boca de três testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa 
contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, Então aqueles dois 
homens, que tiverem a demanda, se apresentarão perante YHWH, diante dos sacerdotes e 
dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem; e eis que, sendo a 
testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, Far-lhe-eis como cuidou fazer 
a seu irmão; e assim tirarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem o ouçam e temam, 
e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará; vida por vida, 
olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.” 
  
Diz o Salmo 34:12-13: “Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o 
bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano.” 
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Em Provérbios 6:16-19 está escrito: “Estas seis coisas YHWH odeia, e a sétima a sua alma 
abomina: Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, O coração 
que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, A 
testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, 
guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe;” 
 
Em Provérbios 12:22; 19:5, 9; 25:18: 
 
“Os lábios mentirosos são abomináveis ao Eterno, mas os que agem fielmente são o seu 
deleite.” 
 
“A falsa testemunha não ficará impune e o que respira mentiras não escapará.”  
 
“Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu 
próximo.” 

Fofoca e difamação é uma das ofensas mais graves e é capaz de matar uma pessoa, como 
está escrito em Levítico 19:16;  
 
“Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo; não te porás contra o sangue do teu 
próximo. Eu sou YHWH.” 
 
Provérbios 10:18:“O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um 
insensato.” 
 
Em Apocalipse 21:8, 27 está escrito: 
 
“Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos 
fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no 
lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.” 
 
“E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira; mas só 
os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.” 
 
Décimo Mandamento 
  



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 17 - YITRÓ 
 
 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 34 

 

20:17 “Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, 
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa 
alguma do teu próximo.” 

A cobiça é querer algo que seja do outro. É proibido fazer qualquer tentativa para obter algo 
que pertence a outro que também o deseja. É proibido convencer alguém a vender algo que 
não deseja vender através de pressão, mesmo que seja pago o valor integral. O desejo de 
ter as coisas de outros pode levar à violência e à morte, cf. 1 Reis 21. Este mandamento 
implica ciúme/inveja.  
 
Sétima leitura, 20:18-26 
  

20:18 “E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o 
monte fumegando; e o povo, vendo isso retirou-se e pôs-se de longe.”  

Estas manifestações são muito semelhantes às que ocorreram em Actos 2 quando foi 
derramado o Espírito de Santidade à noiva. O texto hebraico diz que vieram as vozes e as 
chamas. Em Actos 2 fala-se que línguas de fogo se espalharam sobre cada um dos 
presentes, e começaram a falar diferentes línguas. 

20:26 “Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não 
seja descoberta diante deles.”. 

Aqui existe a referência à nudez das partes íntimas do homem porque os sacerdotes 
levavam calções de linho, cf. Êxodo 28:42, mas sim refere-se à nudez das pernas. Por 
respeito ao altar não se pode mostrar as pernas descobertas.  

Quanto mais respeito não devemos mostrar às pessoas e não expôr o nosso corpo diante 
delas. Isto também nos ensina a importância de cobrir o nosso corpo quando servimos ao 
Eterno.    

Fim da Parashá Yitró (Jetro). 

Shavua Tov.  
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