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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 18- Mishpatim (Estatutos) 
(Êxodo 21:1 – 24:18) 

 

Referência nos Profetas: Jeremias 34:8-22; 33:25-26. 
Referência nos Escritos Apostólicos: Mateus 5:38:42. 
Salmo complementar: 72. 
 
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: 18- Mishpatim (de Êxodo 21:1 a 24:18). 

Significa “Estatutos”. 

Primeira Leitura: 21:1-19 

O Eterno instrui Moisés com os estatutos, para que os apresente ao povo. Primeiro como 
deve ser o tratamento para com os escravos hebreus, homens e mulheres. Logo fala dos 
danos ao próximo, voluntário e involuntariamente. Depois fala da violência contra os pais, 
o sequestro, a maldição contra os pais e a restituição dos danos originados numa luta.  

Segunda Leitura: 21:20 – 22:4 

E Eterno aborda casos de violência contra um escravo, contra uma mulher grávida e contra 
um escravo não hebreu; danos provocados aos homens por animais violentos, por danos 
provocados aos animais de outros, e acerca da restituição por roubos.  

Terceira Leitura: 22:5-27 

Através da Torá o Eterno regulamenta várias coisas, como a restituição por danos 
provocados por animais a terceiros, a restituição pela perda de bens confiados ou prestados 
a outros, passando pelas consequências da sedução de uma virgem não desposada, 
aborda a feitiçaria, a bestialidade e a idolatria. É proibido emprestar dinheiro aos pobres 
com interesse ou tomar como caução o seu manto pela noite.  

Quarta Leitura: 22:28 – 23:5 

É expressamente proibido falar mal do Eterno e dos líderes do povo. A oferta das primícias, 
da colheita e dos primeiros frutos devem ser feitas dentro dos tempos designados. O 
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primogénito dos filhos e do gado devem ser consagrados ao Eterno ao oitavo dia. Não 
devem ser admitidos nem testemunhos falsos nem ser levado pela maioria a praticar o mal 
ou perverter o juízo, tampouco deve haver distinção para com o pobre no seu litígio.  

Quinta Leitura: 23:6-19 

Não deve ser permitido que o inocente seja culpabilizado, bem como é proibido receber 
subornos e oprimir o estrangeiro.  

Seis anos se cultiva a terra mas no sétimo ano não, para que comam os pobres e as feras 
do campo. Seis dias se trabalhará mas no sétimo não, para que descansem os animais, os 
filhos das servas e os estrangeiros.  

É proibido mencionar o nome de outros deuses e fazer com que os outros os mencionem. 
Três vezes ao ano deve ser celebrada festa ao Eterno, a festa dos pães asmos, a festa da 
sega (festa das semanas) e a festa da colheita dos frutos (festa das cabanas/tabernáculos) 
e ninguém deve vir ao Eterno de mãos vazias. O sacrifício de Páscoa não pode ser 
sacrificado quando há fermento. As sobras do sacrifício não podem ficar até à manhã 
seguinte. Há que levar o melhor das primícias da terra à casa do Eterno.  

Sexta Leitura: 23:20-25 

Um anjo irá adiante do povo para guardá-lo até que cheguem ao lugar preparado. Há que 
respeitá-lo pois ele leva o Nome do Eterno. Se o povo for obediente, prevalecerá sobre os 
inimigos, e seis povos serão destruídos por completo. É proibido fazer as coisas que fazem 
esses povos, e as estátuas idólatras devem ser destruídas. Ao servir ao Eterno será 
abençoado todo o alimento e a bebida e será eliminada toda a enfermidade.  

Sétima Leitura: 23:26 – 24:18 

Não haverá abortos na terra nem esterilidade e nada morrerá antes do tempo. O terror irá 
diante de Israel e todos os inimigos serão confundidos. Os limites de Israel serão desde o 
mar de juncos até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio porque os povos serão 
expulsos diante de Israel.  

Não pode ser feito pactos com eles nem com os seus deuses e eles não poderão habitar 
na terra para que não façam pecar Israel, por causa da sua idolatria.  
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Moisés recebe instruções para subir ao Eterno juntamente com os 70 anciãos de Israel. Os 
demais devem prostrar-se afastados mas Moisés poderá aproximar-se do Eterno. Moisés 
vem ao povo e conta todas as palavras do Eterno e o povo diz que procederão segundo 
todas elas. Moisés escreve todas as palavras, edifica um altar ao pé do monte e os jovens 
oferecem sacrifícios sobre ele ao Eterno.  

A metade do sangue é posta em vasilhas e a outra metade é espargida sobre o altar. Moisés 
lê o livro do pacto a todo o povo e o povo promete obedecer a tudo. Moisés esparge o 
sangue sobre o povo e diz: “este é o sangue do pacto que o Eterno fez convosco 
relativamente a todas estas palavras”.  

Moisés recebe a ordem de subir até ao Eterno no monte e esperar ali até receber as tábuas 
de pedra, a Torá e o mandamento que Ele escreveu.  

Josué vai com ele até meio caminho, e Moisés diz aos anciãos que os esperem até que 
voltem. Arão e Hur poderão julgar se houver algum assunto passível disso. Moisés sobe, a 
nuvem cobre o monte durante seis dias. No sétimo dia é chamado desde o interior da 
nuvem. A glória do Eterno é como um fogo consumidor em cima da montanha e Moisés 
entra na nuvem e sobe ao monte. Ali fica durante 40 dias.  

Comentários: 

Primeira Leitura: 21:1-19 

21:1  “Estes são os estatutos que lhes proporás” 

A palavra hebraica que foi traduzida como ordenanças/estatutos (leis) é mishpatim. Na Torá 
aparecem várias palavras que falam dos mandamentos que o Eterno deu ao povo. As cinco 
palavras mais comuns são.  
 
Torá- Significa instrução, norma, ensino, lei. E as instruções estão na Torá, e ela é 
aprofundada em todos os escritos inspirados. Instrução pode referir-se a uma instrução:  

 
- Simples, por exemplo a de Provérbios 3:1. 

 
- Uma instrução específica relativamente a um assunto específico, como é o 
exemplo das instruções para os sacrifícios (Lev. 6:9; 7:11) ou para a relação 
matrimonial (Rom. 7:2). 
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- Geral, entregue ao povo de Israel – A Torá de Moisés, os cinco livros de Moisés, 
o Pentateuco, como é o caso da referência de Deuteronómio 31:26; Josué 1:7-8; 
Mateus 5:17; Lucas 24:44. 

 
Mitsvah- no plural mitsvot – mandamentos – termo geral para todo o tipo de mandamentos. 
Vem da raiz tsavá que significa ordenar; encomendar; mandar.  
 
Mishpatim – Estatutos- Significa sentença; norma; decreto; jurisdição; modelo. 
 
Jukim- Juízos- Significa porção, obrigação, mandato.  
 
Edot- Testemunhos- Que significa provas, testemunhos, depoimentos.  
 
Podemos ilustrar o exposto acima da seguinte forma: 
 
A Torá é a instrução geral que foi dada desde o céu por intermédio de Moisés.  
 
Os mandamentos são todos os mandamentos que existem na Torá, e esses mandamentos 
estão divididos em Estatutos, juízos e testemunhos.  
 
Os mandamentos são resumidos na Santa e Eterna Lei dos “Dez Mandamentos”. São um 
conjunto de preceitos morais que YHWH deu ao homem desde a criação e que se veio a 
confirmar por escrito nas duas tábuas do testemunho dadas a Moisés no Monte Sinai cf. 
Deuteronómio 10:1-5. 
 
Os Estatutos/ordenanças são os mandamentos de carácter social que regulam todo o tipo 
de relações sociais dentro de Israel. São um conjunto de decretos que reúnem o 
pensamento de YHWH acerca da maneira de viver dos Seus filhos e em relação aos quais 
Ele não nos dá justificação particular. Limita-se a dizer que são vida para todos nós. Nestes 
decretos ou estatutos incluem-se as Leis dietéticas e várias outras. 
 
Os juízos são um conjunto de Leis morais e éticas (como por exemplo a chamada segunda 
metade dos Dez Mandamentos que inclui proibições como matar, roubar, cobiçar, adulterar, 
etc.).  
 
Para além dos contidos nas tábuas dos Dez Mandamentos, os juízos de YHWH ensinam a 
Sua justiça nas nossas relações com o nosso semelhante. São também os mandamentos 
difíceis de entender por carecer de explicação lógica. Não tem que existir uma explicação 
lógica para a instrução do Eterno, pois nesse caso apenas observaríamos por percebermos 
o sentido disso.  
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Devemos cumprir mesmo não sabendo o porquê, pois dessa forma manifestamos a nossa 
confiança no Eterno, pois só Ele sabe o que é melhor para nós. Cumprir por fé, não por 
existir uma razão lógica, pois diz-nos a Palavra em Deuteronómio 29:29: 
 
“As coisas encobertas pertencem a YHWH nosso Elohim, porém as reveladas nos 
pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras 
desta lei.” 
 
Os testemunhos de YHWH revelam os Seus dias santificados, as sete festividades de 
YHWH nas datas por Ele marcadas:  
 
Páscoa, Semana dos Pães Asmos (que inclui a Festa das Primícias), Pentecostes, 
Trombetas, Dia da Expiação, Semana dos Tabernáculos e Oitoavo Grande Dia.  
 
Estes “testemunhos” expressam o plano de salvação instituído por YHWH e permanecem 
como um “farol” no meio das trevas, apontando invariavelmente para a segunda vinda do 
Messias e para o Seu reino milenar e eterno.  
 
Quando os filhos de Elohim guardam o Shabbat e celebram as santas festas do Eterno, 
transformam-se em “luzes” para o mundo, para as trevas que os rodeiam. Transformam-se 
em testemunhas vivas (vós sois as minhas testemunhas – Isaías 43:10, 12; 44.8). 
 
Em Deuteronómio 4:44-45 está escrito: 
 
“Estes são os testemunhos, e os estatutos, e os juízos, que Moisés falou aos filhos de Israel, 
havendo saído do Egipto;” 

O Salmo 119 contém todos estes conceitos, ora aparecendo o louvor dos juízos de YHWH, 
ou dos Seus estatutos, ou dos Seus testemunhos, ou dos Seus mandamentos, ou referindo-
se simplesmente ao “caminho” que nos leva ao Eterno, que sabemos ser Yeshua (o 
Caminho, a Verdade e a Vida – João 14:16).  
 
O Salmo 119 é um hino de louvor e de graças por Esse Caminho, por toda a Torá de 
YHWH/Moisés, na qual o homem sábio roga a Elohim por entendimento dos Seus desígnios 
e da Sua vontade para por ela andar todos os dias da sua vida, esperando, ardentemente, 
a redenção no Messias. Ao contrário do homem sábio, o ímpio vive sem salvação: Salmo 
119:155 – “A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos”.  
 
Esta mesma expressão (de desgosto), encontramo-la nos seguintes versículos do Salmo 
119: 
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53 “Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua 
Torá”. 
 
136 “Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua Torá”. 
 
No texto que analisamos, encontramos a palavra “mishpatim” que são as leis sociais que 
regem a sociedade de Israel. Já tinham sido dadas de forma audível desde o monte Sinai.  
 
Estes dez mandamentos, são o resumo da instrução que ia ser entregue ao povo de Israel. 
Yeshua mostrou centenas de anos mais tarde, que dois Mandamentos resumem os Dez, 
que por sua vez resumem toda a Torá.  
 
Alegoricamente falando, A Palavra de YHWH é um Livro, cujo título é “O AMOR AO 
ETERNO DEUS E O AMOR AO NOSSO PRÓXIMO” no qual os Dez Mandamentos são os 
capítulos desse livro, e a Torá o conteúdo desses capítulos, onde os Dez mandamentos 
são aprofundados ao detalhe.  
 
A parashá Mishpatim no texto original começa com a palavra “va”, que significa “e”. Isto 
demonstra que o que sucede vem em sequência da reflexão anterior. Logo, estes 
“mishpatim”, estão relacionados com o que está escrito no final do capítulo 20.  
 
Lembremo-nos que a divisão do Texto Bíblico em Capítulos e versículos foi feita bem mais 
tarde. Esta Parashá contém mais de cinquenta mandamentos que são de carácter social. 
Depois de ter recebido todas as leis, Moisés escreveu um rolo, chamado “o livro do/a 
pacto/aliança” em Êxodo 24:7.  
 
Os rabinos e os teólogos discutem acerca de qual foi o conteúdo desse livro, se este incluía 
tudo desde o relato da criação do universo, de Génesis 1:1 em diante, ou se começa a partir 
de outro lugar. O Rabino Rashí defende que ali estava escrito tudo desde a criação até à 
entrega da Torá.  
 

21:2  “Se comprares um servo hebreu, seis anos servirá; mas ao sétimo sairá livre, 
de graça.” 

No idioma hebraico, não há diferença entre escravo e servo. Os filhos de Israel foram 
escravos no Egipto no sentido de que não tinham direito nem mesmo à liberdade para 
controlar as suas próprias vidas. Um escravo é propriedade de outra pessoa.  
 
Nesse sentido, os filhos de Israel já não podiam ser escravos, pois caso chegassem a ser 
vendidos como “servos/empregados” não seria para sempre, mas sim até ao ano sabático, 
o ano de remissão, que cai a cada sete anos.  
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Os escravos tinham o direito de ter alojamento, roupa, comida e o necessário para a sua 
vida pessoal, mas nada mais, a troco de um serviço de 24 horas por dia.  
 
No entanto, se o servo não desejasse ser livre no ano de remissão, seria perfurado o lóbulo 
da sua orelha com um brinco, e assim serviria na casa do seu amo até ao ano de jubileu, 
que cai a cada cinquenta anos.  
 
Dessa forma o servo nunca chegaria a ser propriedade absoluta de outra pessoa. A 
colocação do brinco servia como sinal de que aquela pessoa desejou continuar serva/criada 
de sua livre vontade.  
 
O brinco lembra a pessoa da sua condição de serva, ou seja, o Eterno dava a oportunidade 
dela deixar de ser serva, mas esta optava por continuar a sê-lo, e por isso o brinco seria 
uma forma de a lembrar que a sua condição de serva devia-se à escolha que esta fez, e 
não por imposição.   
 
A situação dos servos adquiridos por outras nações, era diferente. Eles não eram libertados 
nem no ano Sabático nem no ano de Jubileu, uma vez que não atentavam para a instrução 
do Eterno. Nesse sentido podemos falar de escravidão, porque esses servos eram 
propriedade dos seus donos, semelhantes a objectos ou animais, e viviam em condições 
precárias.  
 
Portanto, temos que entender que o conceito de escravo ou servo na sociedade hebraica 
era muito diferente do conceito de escravidão que se viveu na idade média, ou na época 
dos descobrimentos, especialmente com os escravos de África para as Américas.  
 
Nesta Parashá vemos que um servo da sociedade hebraica tinha que ser tratado com 
respeito e tinha os seus direitos, diferentemente dos escravos dos idólatras.  
 
O vs. 21:5 mostra que um servo hebreu podia ter o desejo de continuar a ser propriedade 
parcial de outro, porque seria beneficiado, em vez de ser livre. Isto mostra-nos como era 
tratado um servo hebreu e um escravo na sociedade Israelita.  
 
Como servo não tinha a responsabilidade do seu próprio sustento económico e para 
algumas pessoas isso era preferível, pois era uma situação privilegiada/cómoda.  
 
Logo, se uma pessoa opta por ficar, a sua orelha seria perfurada como um sinal de 
escravidão. A única forma de que um homem hebreu pudesse ser vendido como servo era 
se roubasse algo e não tivesse como pagar pelo acto, ou seja, se não tivesse forma de 
restituir o roubo.  
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Então, o tribunal (Beit Din), tem a obrigação de vendê-lo como servo pelo valor do seu 
roubo, cf. 22:3. Este mandamento não se aplica às mulheres.  
 

21:3  “Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá; se ele era homem 
casado, sua mulher sairá com ele”.  

O amo é responsável inclusivamente pelo sustento da esposa do servo, durante o tempo 
em que o servo servir.   
 

21:5  “Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor, e a 
minha mulher, e a meus filhos; não quero sair livre,” 

O povo de Israel foi tirado do Egipto para ser livre. Esta decisão vai contra a perfeita vontade 
do Eterno. Por essa razão eram marcados na orelha, para que se lembrassem que a sua 
condição de escravidão era por vontade própria.  
 

21:6  “Então seu senhor o levará aos juízes (elohim), e o fará chegar à porta, ou 
ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela; e ele o 
servirá para sempre.”  

A palavra elohim significa neste contexto juízes. A expressão “para sempre” em hebraico 
“le-olam”, significa neste caso até ao ano de jubileu. 
 

21:7  “E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem 
os servos.”  

Se uma família israelita for muito pobre, poderá vender uma filha como serva antes que 
tenha 12 anos, com o propósito de que quando crescer se case com o amo ou com o filho 
deste. Isto iria ajudar a sua situação precária. Não sairá como saem os escravos, porque 
implica casamento, logo deixará de ser serva para ser a esposa. 

21:8 “Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que 
se resgate; não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com 
ela.”  

 
Se o amo da serva israelita não quiser casar com ela, segundo a intenção inicial, ou se o 
filho não quiser casar-se com ela, não poderá ser vendida a outro. E ela usufruirá de igual 
modo de todos os seus direitos.  
 

21:10-11 “Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu 
vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas três coisas, sairá de 
graça, sem dar dinheiro.” 
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Estas três coisas são as que o marido é obrigado a dar à sua esposa.  
 

21:12 “Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto.” 

As leis sociais ditam sentenças por factos concretos. YHWH delegou ao homem a 
autoridade de executar a sua ira contra certos crimes que se cometiam. Um tribunal 
humano, pode aplicar a justiça do Eterno até certo grau, mas pode falhar porque há que ter 
em conta os motivos que levaram a pessoa a cometer um crime para poder dar uma 
sentença exacta, e só Elohim conhece o coração de cada um.  
 
Contudo, é necessário que as autoridades humanas façam a função de “Elohim” na terra 
para que não se propague o mal. Uma sociedade tem que estar fundada sobre a justiça. 
Um governo tem que administrar justiça, como está escrito em 1 Reis 10:9: 
 
“Bendito seja YHWH teu Elohim, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel; 
porque YHWH ama a Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e 
justiça.”  
 
Provérbios 16:12: “Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que 
se estabelece o trono.” 
 
Salmo 9:4b:“tu te assentaste no tribunal, julgando justamente;”  
 
O fundamento do trono do Eterno é em primeiro lugar, a justiça, como está escrito no Salmo 
97:2: 
 
“Nuvens e escuridão estão ao redor dele; justiça e juízo são a base do seu trono.”  

A justiça do Eterno é a base para o seu governo. A base da Torá é a justiça. Por isso todas 
as leis sociais estão baseadas na justiça, como está escrito no Salmo 19:9b: 

“os juízos de YHWH são verdadeiros e justos juntamente.” 
 
Em Deuteronómio 32:4 está escrito: 
 
“Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são; Deus é a 
verdade, e não há nele injustiça; justo e recto é. 

O reinado messiânico será estabelecido sobre a justiça, como está escrito em Isaías 9:7: 
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“Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de David e no seu 
reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre; o zelo 
do Senhor dos Exércitos fará isto.”  
 
A justiça é a base de um reinado. Contudo, uma justiça sem misericórdia é desastrosa para 
o pecador. Se Elohim julgasse o mundo somente com justiça estaríamos todos mortos já 
há muito tempo.  
 
Portanto, encontramos também a misericórdia como ingrediente fundamental no governo 
do Eterno, como lemos no Salmo 89:14: 
 
“Justiça e juízo são a base do teu trono; misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto.”  
 
Provérbios 20:28: “Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele 
o seu trono.” 
 
Em Hebreus 4:16 está escrito: 
 
“Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar 
misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.” 
 
Isaías 16:5: “Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de David 
se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça.” 
 
A misericórdia é empregue para que o pecador tenha a oportunidade para se arrepender 
dos seus pecados, como está escrito em Romanos 2:4: 
 
“Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando 
que a benignidade de Elohim te leva ao arrependimento?” 
 
A bondade e a misericórdia começa em primeiro lugar sobre os que se arrependem dos 
seus pecados, como está escrito em Romanos 11:22: 
 
“Considera, pois, a bondade e a severidade de Elohim: para com os que caíram, 
severidade; mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade; de outra 
maneira também tu serás cortado.” 
 
Tendo em conta estes dois atributos do Eterno, a sua justiça e a sua misericórdia, podemos 
entender como se deve empregar a Torá na sociedade.  
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A justiça é a base, mas se o homem mostra sinais de arrependimento, ou se cometeu 
pecado sem intenção, é digno de receber misericórdia. Todas as vezes que um réu era 
condenado à morte, significava que o mesmo não se tinha arrependido.  
 
Se uma sociedade não tem a justiça, afundar-se-á pela corrupção, como está escrito em 
Provérbios 14:34: 
 
“A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações.”  
 
Provérbios 16:12:“Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que 
se estabelece o trono.”  
 
Provérbios 21:7: “As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer 
justiça.” 
 
Provérbios 28:12:“Quando os justos exultam, grande é a glória; mas quando os ímpios 
sobem, os homens se escondem.” 
 
Provérbios 29:12:“O governador que dá atenção às palavras mentirosas, achará que todos 
os seus servos são ímpios.” 
 
Provérbios 29:16: “Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas 
os justos verão a sua queda.”  
 
A paz é um resultado da justiça, como está escrito em Hebreus 7:2b: 
 
“A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de 
justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz;”  
 
Mas temos que destacar um ponto; se apenas se emprega justiça sem dar misericórdia aos 
pecadores que mostram sinais de arrependimento, a sociedade tornar-se-á muito rigorosa 
e cruel.  
 
Mas, ao mesmo tempo não se pode ignorar ou perverter a justiça na hora de aplicar a 
misericórdia.   
 
Aquele que propositadamente fere outro de morte com dolo deve morrer. Isso é justo. O 
que fere o seu pai ou a sua mãe com dolo merece a morte. Isso é justo.  
 
O que maldiz o seu pai e a sua mãe merece ser punido, isso é justo.  
 
No Salmo 119:172 está escrito: 
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“A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça.” 
 
Aquele que pensa que é injusto o apedrejamento de uma pessoa adúltera que não se 
arrepende tem um conceito de justiça pervertido na sua mente.  
 
Aquele que pensa que um assassino não merece a morte tem a sua mente torcida e não 
está de acordo com a justiça de Elohim.  
 
Aquele que pensa que um sequestrador não deve morrer pelo seu delito não conhece a 
justiça d’Aquele que criou o homem à Sua imagem e semelhança.  
 
Esta é a justiça de Elohim e a sua justiça é eterna, como está escrito no Salmo 119:142: 
 
“A tua justiça é justiça eterna, e a tua Lei (“Torá”) é a verdade” 
 
A misericórdia é oferecida aquele que se arrepende, mas aquele que não conhece a justiça 
não se arrepende de coração, porque pensa que não é assim tão grave, o erro que 
cometeu.  
 
Um homem adúltero merece a morte. Uma mulher adúltera merece a morte. Se entendem 
isto e aceitam como justo, poderão arrepender-se e rogar que lhes seja dada misericórdia, 
e então se aplica a misericórdia.  
 
A misericórdia aplica-se sobre a base da justiça, não o revés.  
 
Em 1 Timóteo 1:13b está escrito: 
 
“mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade.” 
 
Mas aquele que insiste em pecar, mais tarde ou mais cedo terá que sofrer as consequências 
dos seus actos, como está escrito em Romanos 2:5-6: 
 
“Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira 
e da manifestação do juízo de Deus; O qual recompensará cada um segundo as suas 
obras;” 
 
Se o governo da sociedade não aplica a justiça, a sociedade corrompe-se. As autoridades 
também terão que aplicar a misericórdia quando necessário. Mas se se aplica a 
misericórdia para que o pecador continue a praticar o mal, a sociedade destruir-se-á a si 
mesma, como se passou nos tempos de Noé, antes do dilúvio e em Sodoma e Gomorra.  
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Se a justiça não é aplicada pelas autoridades humanas, Elohim fará justiça. As coisas 
reveladas e abertas poderão ser julgadas pelos homens, mas o Eterno julgará todas as 
coisas ocultas, como está escrito em Deuteronómio 29:29 como já lemos anteriormente 
nesta Parashá. 
 
Em Romanos 2:16 está escrito: 
 
“No dia em que Elohim há-de julgar os segredos dos homens, por Yeshua haMassiach, 
segundo o meu evangelho.”  

Por intermédio do Messias o mundo será julgado com justiça, isto é, segundo as leis justas 
que foram dadas na Torá de Moisés, como está escrito no Salmo 9:7-8: 
 
“Mas o Eterno está assentado perpetuamente; já preparou o seu tribunal para julgar. Ele 
mesmo julgará o mundo com justiça; exercerá juízo sobre povos com retidão.”  
 
No Salmo 96:11-13 está escrito: 
 
“Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra; brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o 
campo com tudo o que há nele; então se regozijarão todas as árvores do bosque, Ante a 
face do Eterno, porque vem, porque vem a julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os 
povos com a sua verdade.” 
 
Actos 17:31: “Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há-de julgar o mundo, 
por meio do homem que destinou; e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os 
mortos.” 
 
Quando estudamos as leis sociais da Torá, temos que aceitar que são perfeitamente justas. 
Representam o nível máximo da justiça, a justiça de Elohim aplicada na sociedade humana. 
Nem sempre é possível executar a perfeita justiça na sociedade, mas estas são as 
directrizes que o Eterno instituiu para uma sociedade submetida ao seu Reino. 
 
A morte do Messias Yeshua é a base justa sobre a qual o Eterno pode perdoar ao pecador 
todos os seus pecados, porque a paga do seu pecado já foi feita. A morte de Yeshua é a 
única evidência de que o Eterno é justo quando mostra misericórdia ao pecador, conforme 
Romanos 3:25-26.  
 
Segunda leitura: 21:20 – 22:4 
 

21:20 “Se alguém ferir a seu servo, ou a sua serva, com pau, e morrer debaixo da 
sua mão, certamente será castigado;” 
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O castigo é a pena capital pela espada, cf. Levítico 26:25 onde aparece a mesma palavra 
em hebraico, “nakam”, traduzida como “vingança”. O servo e a serva aos quais o texto se 
refere, não são hebreus, porque o vs. 21 diz que são a propriedade do seu amo, o qual não 
seria caso fosse um servo hebreu. Isto mostra-nos que um escravo não-hebreu tem o 
mesmo valor que um hebreu. Todos os seres humanos tem o mesmo valor.  
 

21:21 “Porém se sobreviver por um ou dois dias, não será castigado, porque é 
dinheiro seu.” 

 
Se o escravo morre depois de dois dias, não se considera como um assassinato, o que 
teria sido o caso se não fosse seu escravo. 
 

21:22 “Se alguns homens pelejarem, e um ferir uma mulher grávida, e for causa 
de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, 
conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes.” 

Neste caso, o aborto não é vingado com a pena capital. O agressor terá que pagar uma 
multa que indemnize o casal, segundo o que os juízes decidam, caso o marido faça uma 
demanda no Beit Din, o tribunal de justiça. 
 

21:23 “Mas se houver morte, então darás vida por vida,” 

Aqui a referência é à mulher, não á criança que morreu. Os rabinos têm duas opiniões 
relativamente à interpretação deste versículo. Há quem diga que o homem terá que pagar 
com a sua vida literalmente, e outros dizem que se trata de uma indemnização monetária, 
segundo o preço pela qual tivesse sido vendida no mercado de servos.  
 
Os que mantém a segunda opinião dizem que o homem não teria a intenção de matar a 
mulher, e por isso não se pode aplicar a pena de morte. Os que partilham da primeira 
opinião, dizem que se o homem tinha a intenção de matar o marido, também é réu de morte 
por matar a mulher.  
 

21:24 “olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé” 
 
Segundo o Talmude, o texto não se refere ao tomar partes do corpo como recompensa de 
um dano provocado, mas sim de indemnizar o valor do dano, segundo a diminuição do valor 
da pessoa em comparação com uma pessoa intacta, caso fosse vendida num mercado. A 
primeira dos cinco tipos de compensação, por dano físico, “nezek” é aplicada.  
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Por exemplo, se uma pessoa saudável ganhava 100, e depois de ter perdido por exemplo 
uma mão, ganha 40, o agressor terá que indemnizá-la em 60% durante o resto da sua vida, 
como recompensa da sua perda. 
 

21:25 “queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe.”  
 
Estes casos referem-se à dor física, “tsaar”, que também terá que ser recompensada, 
segundo a quantidade de dinheiro que uma pessoa como ela desejaria receber a troco de 
sofrer a mesma dor.  
 
Segundo Rashi, uma ferida, em hebraico, “petsa”, é uma lesão que envolve golpe e sangue, 
em hebraico, Jaburá, é uma lesão que acarreta a coagulação do sangue interiormente, e 
avermelha/escurece a carne que está sobre ela.  
 

21:26 “E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o 
danificar, o deixará ir livre pelo seu olho.”  

Aqui a referência é a um escravo estrangeiro, não hebreu, como já vimos antes. A parte do 
olho e o dente, também se aplica à perda das 24 pontas do corpo, os dedos dos pés e das 
mãos, as orelhas, o nariz e o membro viril. 
 

21:29 “Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, 
e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o 
seu dono morrerá.” 

Segundo Rashi, neste caso, do céu virá o seu juízo ao dono do animal violento, não o 
homem. Este texto mostra-nos que o dono de um animal é responsável pelos danos que 
este provoque.   
 

21:32 “Se o boi escornear um servo, ou uma serva, dar-se-á trinta siclos de prata 
ao seu senhor, e o boi será apedrejado.”  

Aqui trata-se de escravos estrangeiros. No caso de servos hebreus teria que ser pago o 
resgate pela sua libertação. O preço que deram a Judas pela entrega de Yeshua, foi de 
trinta moedas de prata, cf. Mateus 26:15; 27:9. 

 
22:1 “Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 
cinco bois, e pela ovelha quatro ovelhas.” 

Esta indemnização só se aplica sobre este tipo de animais. 
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22:2  “Se o ladrão for achado roubando, e for ferido, e morrer, o que o feriu não 
será culpado do sangue.” 

Isto mostra-nos que, se alguém vier contra nós com intenção de matar, temos o direito de 
nos anteciparmos a ele e não ser considerados assassinos caso este morra.  

22:3  “Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue; o 
ladrão fará restituição total; e se não tiver com que pagar, será vendido por (o 
valor do) seu furto.”  

Neste caso, a palavra “sol” não é interpretada pelos rabinos de forma literal. Rashi segue a 
interpretação do Midrash, segundo a qual o “sol”, neste contexto, simboliza a paz.  

O Talmude, contudo, diz que o sol simboliza claridade e segurança. O Targum Onkélós 
traduz o texto desta forma “se os olhos das testemunhas caiem sobre ele...”, isto é, se antes 
já tinha sido advertido para não matar no caso de ser surpreendido a roubar.  

Se uma pessoa se arrepende do seu pecado terá que fazer uma restituição pelo dano 
cometido, como lemos em Lucas 19:8-9: 
 
“E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade 
dos meus bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E 
disse-lhe Yeshua: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão.” 
 
Zaqueu, estava disposto a restituir ainda mais do que estava estipulado na Torá. É uma 
evidência do seu arrependimento e por isso a salvação chegou a sua casa.  
 
Se não há uma disposição de restituir o dano causado, não existe arrependimento 
verdadeiro e a salvação não é autêntica. Por isso, se antes de entregarmos a nossa vida 
ao Eterno, praticámos roubos ou provocámos danos físicos, somos obrigados a restituí-los 
desde que nos seja possível.  
 
Se não o fazemos, o arrependimento não é sincero, e a salvação não chegou à nossa vida.  
 
Terceira leitura, 22:5-27 
 

22:7-8  “Se alguém der ao seu próximo dinheiro, ou bens, a guardar, e isso for 
furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o 
ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver 
se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo.”  
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Aqui a palavra hebraica “elohim” traduz-se como juízes, da mesma forma que no vs. 
seguinte. Os juízes receberam a autoridade delegada para representar o Eterno para 
exercer juízo na terra.  
 

22:14 “E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e for 
danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará.”  

Este texto ensina-nos que aquele que toma algo emprestado é responsável por restituir 
todo o dado que eventualmente seja causado aquilo que foi emprestado. Por outras 
palavras, é devolver intacto, da mesma forma que o recebeu.  
 

22:16 “Se alguém enganar alguma virgem, que não for desposada, e se deitar 
com ela, certamente a adoptará e tomará por sua mulher.”  

O preço de aquisição de uma mulher virgem, era de 50 siclos de prata, cf. Deuteronómio 
22:29, o qual corresponde a oito anos de comida e roupa de uma pessoa (R. Hirsh). O 
preço de aquisição, em hebraico, é “mohar”, e é substituído pela Ketuvá, o contrato 
matrimonial.  
 
Na época do segundo templo, existia muita pobreza na terra de Israel, e portanto poucas 
pessoas teriam dinheiro suficiente para poder pagar o preço de aquisição de uma noiva. 
Por isso, foi incluído na ketuvá, um compromisso de pagamento por parte do noivo, 
correspondente ao que antes tinha sido o mohar, o preço de aquisição.  
 
Segundo Maimónides, este pagamento aplicava-se no caso do pai de jovem e mesmo ela 
estivessem de acordo em que ela se casasse com ele. Portanto não é visto como uma 
multa. Uma pessoa não se podia casar por obrigação.   
 

22:18 “A feiticeira não deixarás viver.”  

Este vs. ensina-nos que a Torá foi escrita em primeiro lugar aos juízes de Israel. A sentença 
segundo a tradição judaica só podia ser ditada por um tribunal de 23 Juízes (Deuteronómio 
16:18). Este mandamento aplica-se tanto aos homens como às mulheres.  
 
A Torá fala daquilo que é mais comum, neste caso o mais comum é que seja uma mulher  
a ser feiticeira, dado que isso na época era pouco comum entre os homens.  
 
Há diferentes opiniões sobre que tipo de pena de morte deve ser aplicada neste caso, 
alguns defendem que deve ser por espada, e outros dizem que deve ser por 
apedrejamento.  
 

22:19 “Todo aquele que se deitar com animal, certamente morrerá.” 
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Esta prática é denominada actualmente por zoofilia, e é algo completamente abominável 
ao Eterno, quebrando todas as barreiras do bom senso mesmo na sociedade 
contemporânea, que é tolerante com o pecado.  

O sentido de todos estas leis que analisámos e que analisaremos, é simples. Todo aquele 
que transgride a lei peca, e o pecado leva à morte, conforme Romanos. 6:23 Tiago 1:15. 

22:20 “O que sacrificar aos deuses, e não só ao YHWH, será morto.” 

Esta lei é um desdobramento do segundo mandamento dos que foram escritos em pedra.  
 

22:21 “O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás; pois estrangeiros fostes na 
terra do Egipto.” 

Este vs. não se refere somente ao convertido, visto que os filhos de Israel não eram 
convertidos no Egipto, mas sim ao não-Israelita residente na terra de Israel. Segundo Rashí, 
estrangeiro, em hebraico “guer”, significa sempre aquele que não nasceu no país onde vive 
actualmente, mas que veio de outro país para habitar ali.  
 
Segundo o Talmude, maltratar, em hebraico, “yaná”, significa neste caso injúria verbal, e 
oprimir, em hebraico “lajats”, significa neste caso roubo de bens. Há cerca de quarenta 
casos na Torá onde se incide sobre este cuidado para com o estrangeiro.  
 

22:22 “à viúva e ao orfão não afligireis”:   
 
O Elohim de Israel tem um coração benevolente à necessidade dos fracos. Os estrangeiros, 
as viúvas e os órfãos são alvo do seu cuidado especial. Por isso há leis muito concretas 
para a protecção dessas pessoas.  
 

22:25 “Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te 
haverás com ele como um usurário; não lhe imporeis usura.”  

Os credores empregam a força para reivindicar o dinheiro e muitas vezes humilham o 
devedor. Ambas as coisas são proibidas. Além disso, a justiça da Torá implica misericórdia, 
conforme a Instrução do Messias, que está em Lucas 6:34-36: 

“E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? 
Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. 
Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será 
grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo; porque ele é benigno até para com 
os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.”  
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É proibido emprestar dinheiro aos pobres por interesse.  
 

22:26 “Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lho restituirás antes do pôr-
do-sol,”  

Segundo Rashi, refere-se a uma penhora que se toma quando o devedor não pode pagar 
no prazo estipulado. Contudo, se a garantia foi dada no momento de dar o empréstimo, o 
credor não é obrigado a voltar à tarde. 
 
Quarta leitura, 22:28 – 23:5 
 

22:28 “A Elohim não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás.”  
 
A palavra elohim pode referir-se tanto a Elohim como aos juízes que o representam na 
sociedade. 

 
22:29 “As tuas primícias (a oferta das), e os teus licores não retardarás; o 
primogénito de teus filhos me darás.”  

 
As primícias devem ser oferecidas no tempo determinado pelo Eterno.  
 
Segundo o rabino Rashí, isto significa que não se pode mudar a ordem de separação das 
ofertas. Primeiro vêm as primícias, que se entregam no Templo. Logo vem a “terumá”, a 
porção elevada, que se entrega ao sacerdote, cf. Números 18:12. Depois entrega-se o 
dízimo.   
 
O dízimo divide-se em três partes, o primeiro dízimo, o segundo dízimo, e o dízimo do 
pobre.  
 
Primeiro separa-se o primeiro que é entregue ao levita, que por sua vez entrega o dízimo 
do dízimo ao sacerdote, cf. Números 18:21.  
 
Depois separa-se o segundo dízimo que é levado a Jerusalém para ser comido ali nos anos 
1, 2, 4 e 5 do ciclo de sete anos, cf. Deuteronómio 14:22-26.  
 
Nos anos 3 e 6 separa-se o dízimo do pobre, que é entregue aos pobres, cf. Deuteronómio 
14:28-29. No sétimo ano não se separam os dízimos dos produtos agrícolas.   
 
Originalmente, os filhos primogénitos destinavam-se a ser sacerdotes e servir no templo. 
Como já não podiam servir como sacerdotes por causa do bezerro de ouro, são levados ao 
sacerdote para ser redimidos, por cinco shekels, siclos de prata bíblicos.  
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Um shekel corresponde a aproximadamente 17 gramas de prata. Isto foi feito com Yeshua, 
como lemos em Lucas 2:22-23: 
 
“E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a 
Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor (Segundo o que está escrito na lei do Senhor: 
Todo o macho primogénito será consagrado ao Senhor);” 

 
22:30 “Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas: sete dias estarão com sua 
mãe, e ao oitavo dia mos darás.” 

 
Isto não significa que teria que ser levado justamente ao oitavo dia, mas sim a partir do 
oitavo dia em diante, cf. Levítico 22:27. 

 
22:31 “E ser-me-eis homens santos; portanto não comereis carne despedaçada 
no campo; aos cães a lançareis.” 

 
A palavra hebraica que foi traduzida como “despedaçada” é “trefá”, forma feminina de “tref”, 
cuja raiz é “taraf” que significa “despedaçar”, “ferir”.  
 
Trefá significa literalmente “animal despedaçado”. Mas na lei judaica, o termo implica todo 
o animal limpo que sofreu uma lesão mortal, seja morto ou todavia esteja vivo.  
 
A carne desse animal não é “kasher”, isto é, limpa, que é o mesmo que diz, apta para 
consumo de um homem santo.  
 
Isto mostra-nos que a santidade está relacionada com a comida. O pecado entrou no 
mundo através de um alimento proibido. Um homem santo cuida bastante relativamente ao 
que come, cf. Actos 11:8. Este vs. mostra que se um Israelita como carne despedaçada, 
não será um homem santo para o Eterno.  
 

23:1  “Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres 
testemunha falsa.” 

 
Segundo o Targum significa não aceitar um falso rumor. Há que ter MUITO cuidado de não 
passar a outros o que se ouve, porque pode ser um falso rumor, como está escrito em 
Provérbios 10:18b: 
 
“e o que divulga má fama é um insensato.” 
 

23:2  Não seguirás a multidão para fazeres o mal; nem numa demanda falarás, 
tomando parte com a maioria para torcer o direito.” 
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Quão importante é não seguir a maioria na hora de ser fiel ao Eterno! Cada um terá que 
responder pela sua própria vida e se alguém está convencido de algo e não diz e cede ante 
a maioria só para parecer bem, está a agir mal. Pois tem mais temor aos homens que ao 
Eterno.  
 
Nesse caso será como o homem que edifica a sua casa sobre a areia, que significa a 
multidão de pessoas. Nos momentos de tribulação, a casa será derrubada. É melhor 
edificar a casa sobre a rocha, a Torá escrita e a Torá Viva, Yeshua, o Messias, cf. Mateus 
7:24-27.  
 

23:4-5 “Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, sem 
falta lho reconduzirás. Se vires o jumento, daquele que te odeia, caído debaixo da 
sua carga, deixarás pois de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo.” 

 
A Torá não permite que se guarde rancor contra o inimigo. Esta é uma forma prática de 
mostrar amor ao inimigo, como está escrito em Provérbios 25:21: 
 
“Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer; e se tiver sede, dá-lhe água para 
beber;” 
 
A Torá ensina a amar o inimigo. Na época do segundo templo havia uma corrente de 
ensinos que permitiam odiar o inimigo, cf. Mateus 5:43; mas quando veio o Messias, ele 
corrigiu isso e levou os seus discípulos de volta à prática ensinada pela Torá, como lemos 
em Mateus 5:44:  
 
“Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem 
aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais 
filhos do vosso Pai que está nos céus;” 
 
Quinta leitura, 23:6-19 
 

23:7  “De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo; 
porque não justificarei o ímpio.”  

A entrega de Yeshua para ser executado foi ilegal segundo a Torá. Todos sabiam que Ele 
era inocente. Apesar disso foi executado.  
 
Se o Eterno não absolve o culpado, como pode perdoar o pecador e não o punir consoante 
os seus pecados? Quando o pecador se arrepende, YHWH suplanta com o sacrifício do 
Seu Filho que morreu no lugar do pecador, para levar a sua pena de morte e salvá-lo 
eternamente.  
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A morte de Yeshua é a única base justa sobre a qual o Eterno pode perdoar o pecador e 
justificar o ímpio, como lemos em Romanos 4:5b: 
 
“naquele que justifica o ímpio” 
 

23:12 “Seis dias farás os teus trabalhos mas ao sétimo dia descansarás; para que 
descanse o teu boi, e o teu jumento; e para que tome alento o filho da tua escrava, 
e o estrangeiro.” 

Este é um dos poucos textos que mostram que o Shabbat também foi criado para descansar 
e recuperar forças. O sentido principal do Shabbat é cessar as actividades criativas e 
produtivas.  
 

23:13 “E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos; e do nome de outros deuses 
nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca.”  

É proibido mencionar o nome de outros deuses. Mas a própria Torá e os profetas fazem-no 
em diversas ocasiões. Contradição? Claro que não, vamos analisar. 
 
A proibição implica o fazer menção a eles com o propósito de honrá-los, não para os 
identificar. Os meses romanos e os dias de semana que se usam no mundo são dedicados 
a diferentes divindades pagãs com o propósito de que os homens honrem a esses deuses 
ao mencioná-los constantemente.  
 
Será correcto mencionar os nomes desses meses e dias da semana? Até mesmo os meses 
judaicos adoptaram nomes dos deuses babilónicos.  
 
É correcto mencionar esses deuses quando nos referimos aos meses bíblicos?  
 
Não é tempo de restaurar a forma de identificar os meses e os dias da semana sem ter que 
mencionar os deuses pagãos? Como devemos falar então?  
 
A Escritura refere o primeiro mês, o segundo mês, etc. O mesmo se passa com os dias da 
semana, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, etc.  
 
Quando existe referência dos profetas a nomes pagãos, é com o propósito de se fazer 
entender, não porque estejam de acordo com essa forma de falar.  
 
Em Portugal, os nomes dos dias da semana não adoptaram nomes pagãos, como  
aconteceu em Inglaterra, Espanha e França, por exemplo.   
 

23:14 “Três vezes no ano me celebrareis festa.” 
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As três festas estão intimamente conectadas com o ciclo agrícola que há na terra de Israel.  
 
A festa de Pêssach (Páscoa) está ligada à colheita da cevada, a festa de Shavuot 
(pentecostes) está ligada à colheita do trigo e a festa de Sukkot (Tabernáculos/cabanas) 
está ligada às frutas da época.  
 

23:16 “E a festa da sega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres 
semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando tiveres colhido 
do campo o teu trabalho.” 

As primícias - os primeiros frutos - faz referência a Shavuot. Esta festa tem três nomes: 
 

 Chag Shavuot, “a festa das semanas”, relativamente às sete semanas que se contam desde 
o dia a seguir ao Sábado semanal dentro da semana dos asmos cf. Levítico 23:15. 
 

 Chag ha-Katsir, “a festa da sega”, relativamente aos pães da primeira colheita de trigo que 
foram levados ao templo cf. Éxodo 34:22; Levítico 23:17. 
 

 Chag ha-Bikurim, “a festa das primícias”, porque a partir de Shavuot se podia entregar as 
primícias das colheitas no templo, cf. Números 28:26. A contagem do ômer, inicia com as 
primícias da cevada, e termina ao final de 50 dias, onde é feita nova oferta de primícias, 
mas neste caso de trigo.  
 
A Torá ensina que a festa de Sukkot (Cabanas/Tabernáculos), entre os dias 15-22 do 
sétimo mês, cai no final do ano, não ao princípio. Isto mostra-nos que o ano não começa 
no primeiro dia do sétimo mês, conforme ensinam os rabinos.  
 

23:18 “Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado; nem ficará 
a gordura da minha festa de noite até pela manhã.” 

A expressão “meu sacrifício” aparece apenas duas vezes no Pentateuco, aqui, e em Êxodo 
34:25.  

O único sacrifício que é chamado “meu sacrifício” é o de Pessach. Isto conecta-nos com a 
morte do Cordeiro de YHWH de uma forma especial. O Eterno chama à morte de Yeshua 
“meu sacrifício”. 

23:19 “As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa de YHWH teu 
Elohim; não cozerás o cabrito no leite de sua mãe.”  

 
Em hebraico está escrito: “reshít bikurei admatjá” que significa “o melhor das primícias da 
tua terra”. A palavra “reshit” é a primeira que aparece na Torá, com um prefixo “be-reshit”. 
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Reshit significa “princípio”; “começo”; “primícia”; “o melhor” e vem de “rosh” que significa 
“cabeça” “cima”; “esquina”; “começo”; “líder”.  
 
Esta é a quarta vez que a palavra “reshit” aparece nas escrituras. Faz referência ao 
Messias.  
 
A palavra “primícias” também faz referência à ressurreição e introdução do Messias no 
ministério celestial segundo a ordem de Melquisedeque. Ele foi o primeiro a ser 
ressuscitado.  
 
Aqui diz que há que levar o melhor das primícias à casa do Eterno. Isto cumpriu-se quando 
o Messias foi introduzido no templo celestial depois de ser ressuscitado.  
 
“não cozerás o cabrito no leite de sua mãe.”  
 
Esta é a primeira vez que aparece esta expressão na Torá. No total aparece três vezes na 
Torá, cf. Êxodo 34:26; Deuteronómio 14:21. 
 
Segundo Rashi, a palavra que foi traduzida como “cabrito”, em hebraico “guedí”, significa 
uma cria de qualquer animal, não necessariamente a cabra, pode ser também de ovelha 
ou de vaca. 
 
A proibição da Torá é cozinhar estes dois alimentos juntos. Os rabinos estabeleceram que 
também inclui misturar produtos derivados de leite e de carne na mesma refeição, mas nós 
não consideramos essa possibilidade, porque o texto não nos diz isso. 
 
O texto diz-nos que o cabrito não deve ser cozido no leite da sua mãe.  
 
Há duas possíveis interpretações: 
 
- a interpretação literal, de que o cabrito não deveria ser cozido no leite da mãe, o que para 
nós apesar de ser uma possibilidade, não faz muito sentido na medida que o leite não era 
usado como elemento de cozedura de alimentos, mas sim a água.  
 
- a interpretação metafórica, isto é, nenhum cabrito (ou outro animal) deveria ser morto para 
servir de alimento quando ainda estava na idade de amamentação. Isso seria então uma 
forma de proteger a cria nos seus primeiros dias de vida.  
 
Sexta leitura, 23:20-25 
 

23:20 “Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e 
te leve ao lugar que te tenho preparado.”  
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Segundo os mestres judeus, este anjo chama-se “Metatrón”, que vem da palavra antiga 
“metator”, que designava um ministro que ia diante do rei, o ministro principal do rei. Isto 
significa que Metatron é o anjo principal que dirige todos os outros seres celestiais. 
 

23:20-21 “Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, 
e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua 
voz, e não o provoques à ira; porque não perdoará a vossa rebeldia; porque o 
meu nome está nele.”  

Neste Anjo está o Nome do Eterno. Nos antigos Sidur, livro judeu de oração, na celebração 
de Rosh haShaná está escrito que Metatrón é Yeshua.   
 
Nós não cremos que Metratón seja Yeshua, pois para nós Metratón é unicamente cultura 
rabínica, que não encontra respaldo no Tanach.  
 
Cremos sim que há uma hierarquia celestial, e que um malach está no topo (abaixo do 
Eterno) dessa hierarquia, e esse malach é Yeshua. Por isso cremos verdadeiramente que 
este “malach” (Anjo) que ia na frente do povo de Israel, era aquele que mais tarde viria em 
forma humana, o filho Unigénito do Eterno – Yeshua. Actos 7:35, 38 e 1ª Corintios 10:1-4. 
 

23:25 “E servireis a YHWH vosso Elohim, e ele abençoará o vosso pão e a vossa 
água; e eu tirarei do meio de vós as enfermidades.”  

A saúde é parte dos benefícios do pacto entre o Eterno e Israel. No pacto há uma provisão 
divina para a sanidade de toda a enfermidade.  
 
Sétima leitura, 23:26 – 24:18 
 

24:4a “Moisés escreveu todas as palavras de YHWH”  

Aqui diz que Moisés escreveu todas as palavras do Eterno. Isto implica que não deixou de 
escrever nem uma palavra que o Eterno lhe transmitiu.  

Este texto contraria a tradição farisaica/rabínica que ensina que Moisés recebeu dois tipos 
de Torá no Sinai, a Torá Escrita e a Torá Oral.  

Segundo o vs. 8 o pacto foi feito segundo todas as palavras escritas por Moisés ditadas 
pelo Eterno, não segundo a tradição oral dos rabinos. 
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 O vs. 12 ensina que tanto a Torá como o mandamento, que foi interpretado como sendo 
uma pretensa lei oral, foram escritos por Moisés. 

24:5  “E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram 
holocaustos e sacrificaram a YHWH sacrifícios pacíficos de bezerros.”  

Estes sacerdotes foram os primogénitos de todas as tribos de Israel. 
 

24:8  “Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu-o sobre o povo, e disse: 
Eis aqui o sangue da aliança que YHWH tem feito convosco sobre todas estas 
palavras.”  

Os rabinos ensinam que Israel entrou no pacto mediante três coisas: 
 

 A circuncisão; 
 A imersão em águas rituais; 
 A aspersão de sangue de um animal sacrificado. 

 
Estes três requisitos também foram necessários para que os gentios pudessem converter-
se em prosélitos durante a época do segundo templo. Hoje em dia não se pode fazer mais 
do que os dois primeiros por não existir templo.  
 
Na conversão messiânica o gentio terá que passar pelos mesmos três passos:  
 

 A circuncisão do coração, Romanos 2:29; Colossenses 2:11. 
 A imersão em águas rituais no nome de Yeshua, Mateus 28:19; Actos 8:16; 10:48. 
 A expiação pelo sangue do Messias, cf. 1 Pedro 1:2. 

 
Fim da parashá 18- Mishpatim. 
 

Shavua Tov.  
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