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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 19- Terumá (Oferta) 
(Êxodo 25:1 – 27:19) 

 

Referência nos Profetas: 1 Reis 5:12 – 6:13. 
Referência nos Escritos Apostólicos: Mateus 5:33-37. 
Salmo complementar: 26. 
 
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: 19- Terumá (de Êxodo 25:1 a 27:19). 

Significa “oferta”. 

Primeira leitura: 25:1-16 

O Eterno pede que os filhos de Israel façam uma oferta para ele. Todos os que tinham um 
coração motivado/voluntário poderiam oferecer ouro, prata, cobre, lã, linho, peles, madeira, 
azeite, especiarias e pedras preciosas, para poder construir uma morada para o Eterno.  

Teriam que fazer um santuário segundo o modelo que o Eterno mostrara a Moisés na 
montanha. A arca seria feita de madeira coberta de outro, de dois côvados e meio de 
comprimento, e um côvado e meio de largura e de altura. Teria uma coroa de ouro à volta 
e quatro anéis de ouro nos quatro cantos. Duas varas de madeira cobertas de outro seriam 
colocadas nos anéis para poder transportá-la. Dentro da arca seria colocado o Testemunho.  
 

25:2  “Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada; de todo o 
homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta 
alçada.” (era uma oferta voluntária) 

 
Esta oferta é chamada “terumá”, que não é uma expressão fácil de traduzir, significa 
“doação”, “dom”, “dádiva”, “presente”, “tributo”, “oferta”. Vem da raiz “rum” que significa 
“alçar”, “elevar”. Está relacionada com algo que se levanta para separar do resto.  
 
A mesma palavra é usada para a oferta que se dá ao sacerdote, dos produtos agrícolas 
antes de dar o dízimo. Mas não é esse o sentido neste texto.  
 
Pode ser entendido como uma porção separada que se “eleva” como oferta para uso 
sagrado. As ofertas devem ser kosher (apropriadas) e não trefá (não apropriadas).  
 

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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A nossa oferta representa-nos, devemos estar aptos para a oferecer. A oferta do holocausto 
representa-nos desta forma: Primeiro oferecem-se os pés = o nosso caminhar; as gorduras 
= as nossas energias; as vísceras = o nosso interior; a cabeça = os nossos pensamentos.  
 
Os dízimos são uma obrigação mas as ofertas são voluntárias (excepto as prescritas para 
as festas do Eterno). Por isso, somente os que têm um coração de boa vontade podiam 
contribuir nesta obra de construção do tabernáculo.  
 
Desta forma, o tabernáculo é uma extensão dos corações do povo, onde o Eterno deseja 
morar, como está escrito em 2ª Coríntios 9:7: 
 
“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; 
porque YHWH ama ao que dá com alegria.” 
 
Em 2 Coríntios 6:16-18 está escrito: 
 
“E que consenso tem o templo de YHWH com os ídolos? Porque vós sois o templo do 
Elohim vivente, como YHWH disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu 
Elohim e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Eterno; E 
não toqueis nada imundo, E eu vos receberei; E eu serei para vós Pai, E vós sereis para 
mim filhos e filhas, Diz o Eterno Todo-Poderoso.”  
 
Há tempos numa conversa, uma pessoa mencionou que uma importante denominação neo-
pentecostal (IURD), estava a construir um Templo no Brasil. Lembrei-me também, durante 
a conversa, que outro importante líder tinha dito que semelhantemente construiria um 
Templo mais glorioso que o de Salomão. 
 
Quantos líderes também já não profetizaram, afirmando que o Eterno desejava a aquisição 
de uma casa, para o seu ministério. Às vezes, até mesmo debaixo de ameaças aos fiéis, 
cuja fé estaria mesmo a ser provada naquele desafio de uma aquisição de um imóvel. 
 
Mas, será que isso encontra respaldo nas Escrituras? Num artigo recente, foi abordado que 
a narrativa bíblica é fundamental para verificar se uma determinada teoria tem ou não base 
bíblica. 
 
Observemos agora, primeiramente, como era o padrão entre os primeiros seguidores de 
Yeshua: 
 
“Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que era proveitosa e de vo-la ensinar 
publicamente, e de casa em casa.” (Actos 20:20). 
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Os primeiros seguidores de Yeshua reuniam-se nos lares, e nunca houve ordem do Eterno 
para que construíssem ou adquirissem nenhuma casa. Mas, para avaliar o conteúdo desse 
tipo de (suposta) profecia, é importante ir além, e observar ainda como foi, quando o Templo 
de Salomão foi erguido. 
 
Quando David disse a Natan (o profeta) que desejava construir uma Casa para YHWH, a 
resposta dada por YHWH foi: 
 
“Em todos os lugares em que tenho andado com Israel, falei eu jamais uma palavra a um 
dos juízes de Israel, a quem mandei que apascentassem o meu povo, dizendo: Por que 
não me tendes edificado uma casa de cedro?” (1 Crónicas 17:6) 
 
O Eterno deixou claro que ele nunca pediu ao povo que construísse, ou adquirisse casa 
para Ele. Ou mesmo sequer para fazer habitar a Arca da Aliança! 
 
Ele deixa claro que, se Ele desejasse uma Casa, teria pedido aos filhos de Israel para 
construírem uma. E, no entanto, Ele jamais se preocupou com isso. 
 
Claro, o Eterno acaba mais tarde por honrar o pedido de David e aceita que seja feita uma 
Casa, mas não por vontade dEle próprio, e sim para honrar a homenagem que David Lhe 
desejava, que era fruto do desejo de David de O servir. 
 
Semelhantemente, o Eterno pode honrar o desejo de um líder, ou mesmo de um grupo, que 
deseja ter um local fixo. Ele pode, inclusive, abençoar esse desejo, provendo os recursos 
necessários para que, por exemplo, o local venha a ser adquirido ou construído. 
 
Mas não é isso o que dizem esses líderes. Eles afirmam que tais coisas procedem do 
Eterno. Ao fazerem uso de profecias para coagir o povo a adquirir ou edificar uma casa ou 
um templo, estão claramente a ir contra as Escrituras, pois o Eterno deixa claro que esse 
tipo de pedido ou recomendação não vem dEle. 
 
E isso, mais uma vez é confirmado pela narrativa bíblica, pois Estêvão diz: 
 
“Salomão, porém, edificou-lhe uma casa. Mas o Altíssimo não habita em casas feitas por 
mãos; como disse o profeta: O céu é o meu trono, E a terra o escabelo dos meus pés; Que 
casa me edificareis, diz YHWH, Ou qual é o lugar do meu repouso? Não fez, porventura, a 
minha mão todas estas coisas?” (Actos 7:47-50) 
 
Por acaso YHWH é homem, para que sua vontade mude? Por acaso a Ruach HaKodesh 
(Espírito de Santidade) é autora de confusão, para inspirar os homens a dizerem algo 
diferente do que é indicado nas Escrituras? 
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A narrativa bíblica, mais uma vez, ajuda-nos a discernir entre a verdadeira profecia, e aquilo 
cujo fruto está na vaidade, ou no coração do homem. 
 
O Eterno não tem nada contra o facto de um grupo querer ter um espaço para se reunir, ou 
que seja suficiente para caber todas as pessoas numa reunião.  
 
Porém, para o Eterno não importa se esse espaço é próprio, alugado, emprestado, se é na 
casa de alguém, num salão de festas, na praia, num parque, enfim, onde quer que seja. 
 
Porque Yeshua já deixou clara a condição que Ele deseja para nós: 
 
“Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.” 
(Mateus 18:20) 
 
Sem dúvida um ensinamento de grande importância 
 
Já que o assunto foi abordado, é importante também fazer um acrescento. Assim como 
muitos israelitas estão viciados no modelo paternalista das igrejas, dependendo dos líderes 
para todas as coisas, assim também existe um outro vício que precisa ser igualmente 
indicado, para que possa ser corrigido: o vício de querer um local de reunião. 
 
Como visto acima, os primeiros seguidores de Yeshua reuniam-se nos lares. Infelizmente, 
muitos de nós ficamos à espera que “se abra um local” na cidade onde vivemos, para que 
possamos nos reunir. Isso é indicativo exactamente desses dois vícios. 
 
Já foi visto que o Eterno jamais pediu do seu povo que estabelecessem locais de reunião. 
Novamente, fica a observação para que ninguém entenda o que foi escrito 
equivocadamente:  
 
Não há nada, sob o ponto de vista das Escrituras, contra a existência de um local fixo de 
reunião. Tanto que o Eterno consentiu quando David fez tal pedido. Se nós formos 
abençoados com essa oportunidade, alegremo-nos no Eterno.  
 
Porém, essa não pode ser jamais uma condição para que se forme uma assembleia de 
pessoas que crêem em Yeshua, nem se pode pensar que a santidade ou a importância 
está no local, e não na reunião das pessoas. 
 
Seremos aqui um tanto incisivos, e pedimos perdão por termos que sê-lo, mas 
determinadas ocasiões pedem palavras um pouco mais firmes:  
 
Se se estás numa situação de aguardar que um trabalho seja levantado ou seja feito na 
cidade em que viver, para que então possamos ir a um local de reunião, então não estamos 
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a agir em conformidade com as Escrituras. E quando não agimos em conformidade com as 
Escrituras, nem sequer adianta orar pedindo que o Eterno mude a situação.  
 
Nos tempos bíblicos, não apenas as pessoas se reuniam nos próprios lares, como ainda 
tinham bem menos recursos para fazê-lo. Nem mesmo o acesso às Escrituras era algo 
trivial.  
 
Portanto, comecemos a reunirmos nas próprias casas, com a nossa família, com os nossos 
vizinhos, ou com outra pessoa que more próximo de cada um de nós. E caso esteja sozinho, 
comece mesmo assim, e então peça ao Eterno que encaminhe outras pessoas para se 
juntarem a si, e possam assim então caminhar de forma conjunta na oração, no 
entendimento da Palavra.  
 
Mas não aguardem passivamente até que alguma instituição religiosa seja fundada, pois 
não é esse o modelo bíblico. 
 
Para que possamos melhor andar no Caminho de Yeshua, é preciso desenvolver 
maturidade na leitura das Escrituras, e nos libertar dos jugos em que estamos viciados. 

 
25:3  “E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre,”  

 
A primeira coisa que o Eterno pede é ouro, o mais precioso. Segundo Génesis 2:12 o ouro 
é bom. Logo o ouro tem valor porque a Torá lhe dá valor. Logo os corações voluntários têm 
a oportunidade de entregar o mais precioso ao Eterno.  
 
Esta é a razão pela qual os filhos de Israel tiveram que pedir os tesouros do Egipto antes 
de sair, porque as suas riquezas eram necessárias para poder construir esta obra do 
Eterno.  
 
A oferta para a obra do Eterno não se dá em segredo. Como então se pode entender a 
palavra do Messias em Mateus 6:1-4 que nos diz:  
 
“Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles; aliás, 
não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, 
não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, 
para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu 
galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua 
direita; Para que a tua esmola seja dada em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, ele 
mesmo te recompensará publicamente.”  
 
Em primeiro lugar há que entender a palavra “justiça” neste texto. É a palavra hebraica 
“tsedaká” que significa “justiça”, “justificação”, “mérito”, “obra de caridade”, “esmola”.  
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O termo “tsedaká” usa-se muito no judaísmo para falar do facto de se ajudar os 
necessitados, e especialmente de forma financeira. Esse é o sentido da palavra na boca do 
Messias. O que o Messias diz na verdade, é que quando se trata de ajudar uma pessoa 
que está numa situação de necessidade, é proibido anunciar aos outros o que foi dado, por 
duas razões, para não ser louvado pelos homens, e para não envergonhar o necessitado.  
 
O humilhar uma pessoa é visto no judaísmo como um assassinato. Por isso o Messias 
proíbe aos seus discípulos mostrar aos outros o que dão quando ajudam os pobres. Mas 
isso só se aplica neste tipo de casos, o de esmolas, não para outro tipo de ofertas.  
 
Temos vários exemplos nas Escrituras como se fazem colectas de dinheiro de forma 
pública e sabemos que as Escrituras não se contradizem. Neste caso não foi uma “tsedaká”, 
uma ajuda aos pobres, mas sim uma “terumá”, uma oferta voluntária para um fim sagrado, 
e essa oferta não tem que ser em segredo.  
 
Por isso mesmo, a atitude do coração é muito importante para o Eterno. Esta verdade nós 
aprendemos através do episódio que se passou com as ofertas de Caim e Abel em Génesis 
4.  
 
Mas não é necessário que todas as ofertas se dêem em segredo, apenas as de “tsedaká”, 
que como acabámos de ver, compreende as ajudas aos necessitados.  
 

25:8 “E me farão um santuário, e habitarei no meio deles.” 
  
Nos capítulos anteriores temos visto como se estabeleceu um pacto matrimonial entre a 
Palavra do Eterno e Israel. Depois do primeiro passo, o noivado, chega o tempo de preparar 
uma casa para o novo matrimónio.  
 
Essa é a razão pela qual o Eterno dá instruções para que se prepare uma casa para viver 
com a sua esposa. Esta casa é uma sombra da casa celestial que o Eterno preparou para 
ser revelada nos tempos finais, cf. Apocalipse 15:5; 21:3. 
 
O texto hebraico não diz que o Eterno irá habitar “entre eles”, mas sim “neles”, em hebraico 
“betocham”. O mais lógico seria dizer: “e Eu residirei em vós”, mas aqui diz que vai morar 
dentro do povo de Israel e por isso teriam que lhe fazer um santuário.  
 
O verdadeiro lugar da morada é o coração de cada um dos homens do povo de Israel, que 
entregaram o seu coração ao Eterno. Isto ensina-nos que a Presença Divina residia no 
tabernáculo, por causa dos Israelitas. Eles eram o verdadeiro “santuário” da presença 
Divina.   
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25:9  “Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para 
modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis.”  

 
O tabernáculo do deserto é uma figura de várias coisas. Pode ser entendido como um 
reflexo do universo. Há várias palavras idênticas neste relato que nos ligam com o relato 
da criação.  
 
Moisés teve que estar durante seis dias na nuvem antes de ser chamado desde o interior 
no sétimo dia, o qual conecta esta obra com a criação de que foi feita em seis dias cf. Êxodo 
24:16.  
 
Podemos comparar ao tabernáculo, com outras quatro coisas: 
  
 Um santuário celestial, cf. Hebreus 8:2; 9:11-24. 
 O corpo do Messias, João 1:14; 2:18-22. 
 O corpo do crente, 1 Coríntios 6:19. 
 A Kehilá, a congregação do Messias, 1 Pedro 2:4-10; 1 Corintios 3:16-17; 2 Corintios 

6:16. 
  
Em todas estas habita a presença do Eterno de forma mais ou menos intensa.  
 

25:10 “Também farão uma arca de madeira de acácia; o seu comprimento será 
de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio, e de um côvado e 
meio a sua altura.” 

 
A arca é o objecto mais íntimo do tabernáculo. O Eterno começa sempre a sua obra de 
dentro para fora. O homem olha desde fora para dentro, mas Elohim olha deste dentro para 
fora, como está escrito em 1 Samuel 16:7: 
  
“Porém YHWH disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza 
da sua estatura, porque o tenho rejeitado; porque YHWH não vê como vê o homem, pois o 
homem vê o que está diante dos olhos, porém o YHWH olha para o coração.” 
 
Um profeta do Eterno aprende a ver como o Eterno vê as coisas, desde dentro. Um profeta 
pode ver os corações dos homens, como está escrito em João 2:24-25: 
  
“Mas o mesmo Yeshua não confiava neles, porque a todos conhecia; E não necessitava de 
que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem.” 
  
Em Actos 8:23 está escrito: 
  
“Pois vejo que estás em fel de amargura, e em laço de iniquidade.” 
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Em 2 Coríntios 5:12 está escrito: 
  
“Porque não nos recomendamos outra vez a vós; mas vos damos ocasião de vos gloriardes 
de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração.” 
  
Quanto o Eterno lida com o homem, fá-lo de dentro para fora. O problema de muitos é 
tentarem tirar os maus frutos, as más obras da vida, mas não trabalham na raiz que causa 
e que produz esses maus frutos, ou seja, procuram remover o problema e menosprezam a 
origem do problema.  
 
Podemos dedicar toda a nossa vida a tentar melhorar as nossas acções e as nossas 
palavras, mas não vamos ter êxito, a menos que trabalhemos no coração, que é a causa 
de todas as más obras, como está escrito em Marcos 7:21-22: 
 
“Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as 
prostituições, os homicídios, Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a 
inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura.”  
 
Quando há conflitos há que ir à causa, à raiz, e não tentar mudar as consequências. Não 
se deve tentar mudar as consequências, mas sim as causas que originam essas 
consequências, e só assim veremos mudanças substanciais.   
 
As medidas da arca terreste têm metades de côvados. Porque é que o Eterno dá instruções 
para construir uma arca com medidas por metade? Dois e meio é a metade de cinco e um 
e meio a metade de três.  
 
Isto ensina-nos que o tabernáculo terreno não é perfeito, mas sim uma cópia do tabernáculo 
celestial maior e mais perfeito, como está escrito em Hebreus. 9:11: 
   
“Mas, vindo o Mashiach, o sumo-sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito 
tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação,”  

 
25:11 “E cobri-la-á de ouro puro; por dentro e por fora a cobrirás; e farás sobre ela 
uma coroa de ouro ao redor;” 

 
A arca foi construída com madeira coberta de ouro. Foram feitos três baús, um exterior de 
ouro, um de madeira que foi colocado lá dentro e outro interior de ouro.  
 
Dessa forma toda a madeira foi coberta de ouro. A madeira simboliza o homem, segundo 
o Salmo 1:1-3; 92:12-14; Jeremias 17:7-8. O ouro é o metal mais apreciado, porque não 
oxida e não se torna feio com o tempo como a prata e o cobre.  
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Por isso o ouro simboliza o valor das coisas incorruptíveis, cf. Job. 23:10; Salmo 19:7-10; 
119:72, 127; Provérbios 3:15-15; 8:10-11, 19; 16:16; Malaquias 3:3; 1 Pedro 1:7.  
 
O homem corruptível será revestido de incorrupção, como está escrito em 1ª Coríntios 
15:54. 
 
“E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se 
revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está 
escrita: Tragada foi a morte na vitória.” 
  
“e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor;””  
 
Esta coroa rodeava a arca. Havia três objectos no tabernáculo que 
tinham coroas/diademas: a arca, a mesa cf. 25:24 e o altar de 
incenso cf. 30:3-4. O Midrash relaciona estes três objectos com 
três coroas, que representam posições de grandeza, dentro de 
Israel: 
  

 A coroa da Torá – representada pela arca. 
 
 A coroa do sacerdócio representada pelo altar. 
 
 A do reinado, a qual estava representada pela mesa.  

  
25:16 “Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei.” 
 
Como o tabernáculo simboliza o homem, a arca simboliza o coração, o mais íntimo. Dentro 
da arca existiam três coisas.  

  
 As duas tábuas do testemunho, que representam toda a Torá. 
 Uma porção de maná, Êxodo 16:32-34. 
 A vara de Arão, Números 17:5, 8-10. 

  
O testemunho é o nome que o Eterno pôs sobre as duas tábuas de pedra que foram 
colocadas na arca. Este texto diz que o Eterno daria a Moisés o testemunho no futuro. Isto 
alude não apenas às duas tábuas mas sim também ao testemunho messiânico que iria ser 
entregue mais adiante a todos os que receberam o testemunho do Messias, como está 
escrito em Hebreus 3:5. 
   
Em Jeremias 31:33-34 está escrito: “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 
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coração; e eu serei o seu Deus 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.” 
 
Dentro do coração do crente há um testemunho, uma voz que fala e diz-nos que somos 
filhos do Eterno, como está escrito em Romanos 8:16: 
  
“O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Elohim.” 
 
Diz-nos a palavra em 1 João 5:10-12: 
 
“Quem crê no Filho de Elohim, em si mesmo tem o testemunho; quem a Elohim não crê 
mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Elohim de seu Filho deu. E o 
testemunho é este: que Elohim nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho. Quem 
tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Elohim não tem a vida.” 
 
2 Coríntios 13:5: “Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé; provai-vos a vós 
mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Yeshua haMashiach está em vós? Se 
não é que já estais reprovados.” 
 
Aquele que é salvo tem o testemunho dentro do seu espírito. Ele sabe que é filho de Elohim. 
O que não tem esse testemunho não é salvo.  
  
Em Apocalipse 19:10 está escrito: 
  
“E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele disse-me: Olha não faças tal; sou teu 
conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Yeshua. Adora a Elohim; porque o 
testemunho de Yeshua é o espírito de profecia.” 
 
O espírito da profecia é aquele que dá testemunho no nosso interior, na parte mais profunda 
do nosso coração, não na nossa mente. Esse espírito dá o testemunho de Yeshua, revela 
os segredos do Messias que constam nas Escrituras.  
 
Se alguém é sensível ao testemunho de Yeshua que há no seu espírito, irá ser esclarecido 
nas escrituras. A maioria das coisas que partilhamos recebemos pelo testemunho que foi 
colocado no nosso coração, ao longo do tempo que temos vindo a estudar as escrituras.  
 
Talvez se tenha o hábito de ler as Escrituras apenas com o próprio intelecto. Então é hora 
de mergulhar e descobrir os tesouros espirituais que só são encontrados por aqueles que 
são guiados pelo Espírito, como diz em Romanos 8:14: 
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“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Elohim, esses são filhos de Elohim.” 
  
Um homem espiritual aprende a ser guiado e instruído pelo seu espírito que recebe o 
testemunho do Espírito do Eterno no interior do seu coração. Não estamos a referir-nos a 
uma actividade intelectual na alma, mas sim a algo mais profundo, no espírito, como está 
escrito em 1 Coríntios 2:6-10: 
  
“Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos; não, porém, a sabedoria deste mundo, nem 
dos príncipes deste mundo, que se aniquilam; Mas falamos a sabedoria de Elohim, oculta 
em mistério, a qual Elohim ordenou antes dos séculos para nossa glória; A qual nenhum 
dos príncipes deste mundo conheceu; porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao 
Senhor da glória. Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não 
ouviu, E não subiram ao coração do homem, São as que Elohim preparou para os que o 
amam. Mas YHWH no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as 
coisas, ainda as profundezas de YHWH.” 
  
Em 2 Reis 5:25-27 está escrito: 
  
“Então ele entrou, e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: Donde vens, Geazi? 
E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura 
não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? 
Era a ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, 
servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para 
sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve.”  
 
2 Reis 6:32: “Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam 
assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si; mas, antes que o mensageiro 
viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a 
cabeça? Olhai pois que, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai-o para 
fora com a porta; porventura não vem, após ele, o ruído dos pés de seu senhor?”  
 
João 1:48 “Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Yeshua respondeu, e disse-lhe: 
Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira.” 
  
João 5:19 “Mas Yeshua respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o 
Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo 
quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.” 
  
João 5:30 “Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo; e o 
meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me 
enviou.” 
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Apocalipse 2:29 “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.”  
 
Estes textos ensinam-nos que um homem que recebeu o Espírito de Santidade e aprendeu 
a desenvolver a sensibilidade ao testemunho no seu interior, pode entender coisas muito 
concretas pelo Espírito.  
 
Quando tomamos uma decisão, não nos devemos guiar pelas circunstâncias, nem pelas 
opiniões de homens que te rodeiam, nem por sonhos, nem por visões, cf. 2ª 
Tessalonicenses 2:2. Sejamos sensíveis ao testemunho que temos no nosso coração e 
actuemos segundo a instrução do Espírito.  
 
Um dos problemas que mais se destacam no homem é que ele substitui muitas vezes a 
orientação do Espírito do Eterno, no seu espírito, pelo seu próprio raciocínio. A alma tomou 
controlo sobre a vida do homem e já não é o espírito que o dirige.  
 
O espírito do homem é como o capitão de um Navio e a alma é o condutor. A vontade do 
condutor é que decide se o navio vira para um lado ou para outro, cf. Tiago 3:4.  
 
O condutor foi posto naquele lugar para cumprir as ordens do capitão, mas tem o poder 
para decidir por si mesmo e dirigir o barco por sua própria iniciativa em vez de obedecer às 
ordens do seu superior.  
 
Da mesma forma, por causa do pecado, a alma tomou controlo sobre o homem, e já não é 
o espírito que dirige a sua vida, mas sim a sua mente, a sua alma.  
 
Quando chega a salvação a uma pessoa, o seu espírito revive e começa a tomar controlo 
sobre a alma. Mas a alma todavia tem o poder para não se submeter ao espírito e tomar 
decisões segundo os seus próprios critérios, não dirigidos pelo Espírito do Eterno, que está 
no espírito do homem. Mas se a alma se submete ao espírito será dirigida pelo Eterno de 
forma sobrenatural, como lemos em João 3:8: 
 
“O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para 
onde vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito.” 
  
Este texto não diz: “assim é o Espírito” mas sim “assim é todo aquele que é nascido do 
Espírito”. Isto ensina-nos que a mente não pode entender as transformações do espírito.  
 
Simplesmente tem que submeter-se e ser levada, da mesma forma que o piloto não entende 
todas as instruções do capitão. O capitão é que tem a visão clara para onde se deve ir, mas 
o piloto não entende isto, simplesmente deve obedecer, como lemos em Gálatas 5:16, 18, 
25: 
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“Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.” 
 
“Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.” 
 
“Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito.” 
  
Romanos 1:9a “Porque Elohim, a quem sirvo em meu espírito...” 
  
2 Coríntios 2:13: “Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito; 
mas, despedindo-me deles, parti para a Macedónia.”  
 
Lucas 2:27“E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Yeshua, 
para com ele procederem segundo o uso da lei,”  
 
Aquilo que procede do Espírito concorda sempre com o que está escrito na Torá. Se há 
algo interior que contradiz o que está escrito, não é o testemunho verdadeiro, uma vez que 
o Testemunho são as duas tábuas da Lei que representam toda a Escritura inspirada pelo 
Espírito do Eterno, desde Génesis até Apocalipse.  
   
Segunda leitura: 25:17-30 
  
Teria que ser feita uma cobertura de ouro com dois querubins de ouro colocados nas duas 
extremidades com as asas estendidas para cima e os seus rostos de frente um para o outro 
de modo a cobrirem a cobertura. A cobertura seria colocada por cima da arca. Dali o Eterno 
falaria a Moisés. 
 
Também deveria ser feita uma mesa de madeira coberta de ouro, de dois côvados de 
comprimento, um côvado de largura e um côvado e meio de altura. Teria uma moldura de 
ouro ao redor com uma coroa de ouro. A mesa teria pratos, colheres, tijelas e cobertas tudo 
em ouro. Em cima da mesa seria colocado o pão da proposição. 
  

25:17 “Também farás um propiciatório de ouro puro; o seu comprimento será de 
dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio.”  

 
Este propiciatório é uma ilustração do Trono de Glória que existe no céu, cf. Hebreus 4:16. 
A palavra hebraica que foi traduzida como “propiciatório” é “kaporet” que significa 
“cobertura”, “coberta”.  
 
Vem da raiz “kafar” que significa “calafetar” “cobrir”, e também “perdoar”, “absolver”, 
“compensar”, “expiar”. É a mesma raiz que há na palavra para o dia de expiação Yom 
Kippur.  
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25:18 “Farás também dois querubins de ouro; de ouro batido os farás, nas duas 
extremidades do propiciatório.”  
 

Este texto aparentemente parece contraditório. Como pode o 
Eterno dar uma instrução para que se faça dois querubins de 
ouro, que no fundo são imagens do que há em cima no céu 
quando é proibido pela Torá fazer imagens de escultura?  
 
O texto de Êxodo 20:4 diz “não farás para ti…” as palavras-
chave deste versículo são: “para ti”. Neste caso o Eterno 
ordenou que se fizessem estes dois querubins no seu santuário.  

 
Não é o mesmo que uma pessoa fazer uma imagem como representação de algo divino no 
sentido de ser adorado. Isso é proibido, mas neste caso, provém de uma ordem divina, não 
é algo criado pela imaginação do homem.   

Os querubins não foram objectos de adoração. Representavam criaturas que servem ao 
Eterno, sempre próximos ao trono de YHWH. O propiciatório, que ficava em cima da arca 
da aliança, representava o trono do Eterno.  

Os querubins serviam para lembrar o sumo-sacerdote, quando entrava no Santo dos 
Santos, que esta sala do tabernáculo representava a presença de Elohim. Mas jamais se 
adorariam os próprios querubins. 

Desta maneira, podemos fazer uma distinção importante hoje. A veneração de imagens, 
usando estas representações como objectos de culto ou de honra espiritual, é 
desobediência aos princípios revelados pelo Eterno.  

YHWH nunca autorizou a veneração de santos, apóstolos, anjos ou imagens representando 
quaisquer criaturas celestiais ou terrestres. 

Diz-nos o apóstolo Paulo: “Portanto, meus amados, fugi da idolatria” (1 Coríntios 10:14). 

25:20 “Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o 
propiciatório; as faces deles uma defronte da outra; as faces dos querubins 
estarão voltadas para o propiciatório.” 

Estes dois querubins são dispostos sobre a arca numa posição que alude à adoração ao 
Eterno que é invisível e que se manifestava com a Sua Luz entre estes dois, debaixo das 
suas asas e por cima da arca.  
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Os querubins, como são dois, não seriam confundidos com o Eterno que é UM, e como 
estão em posição de adoração, inclinados e estendendo as suas asas, não poderiam ser 
confundidos com o YHWH. Estão a reverenciar Alguém incomensuravelmente mais 
importante.  
 
Os dois querubins falam-nos também da importância da unidade entre irmãos junto ao 
Trono do Eterno. 
  

25:21-22 “E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na 
arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do 
propiciatório, do meio dos dois querubins (que estão sobre a arca do testemunho), 
tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel.”   

 
Este foi o lugar de encontro entre o Eterno e Moisés. Isto nos ensina que o lugar onde se 
pode encontrar o Eterno está no nosso interior, no nosso espírito, no nosso coração. Esse 
é o lugar de encontro íntimo entre o Eterno e nós.  
 
No nosso espírito podemos aproximar-nos do trono de graça, o propiciatório, que está no 
céu, como lemos em Hebreus 4:16: 
 
“Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar 
misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.” 

  
25:23 “Também farás uma mesa de madeira de acácia; o seu comprimento será 
de dois côvados, e a sua largura de um côvado, e a sua altura de um côvado e 
meio.”  

 
A mesa representa a provisão do Eterno para o mundo. Por isso não poderia estar vazia 
em nenhum momento, tinha sempre que ter pão em cima.  
 

25:30 “E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face 
perpetuamente.”  

 
A mesa é um lugar de encontro, um lugar onde há uma relação íntima entre pessoas.  
 
O facto de se comer juntos é algo que implica unidade, companheirismo e amor, como 
lemos em Apocalipse 3:20: 
  
“Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua 
casa, e com ele cearei, e ele comigo.” 
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A mesa da casa de um judeu, é vista como um altar, um lugar onde há um encontro com o 
Eterno junto com os demais, cf. Ezequiel 41:22.  
 
A mesa é um lugar de encontro espiritual. Portanto é importante comer de forma decente e 
com respeito à comida cf. Números 21:5-6.  
   
Após a refeição devemos agradecer e louvar ao Eterno, segundo o mandamento de 
Deuteronómio 8:10: 
 
“Quando, pois, tiveres comido, e fores farto, louvarás a YHWH teu Elohim pela boa terra 
que te deu.”  
 
Terceira leitura: 25:31 – 26:14 
  
O candelabro seria feito de ouro puro, todo batido, com base, hastes, cálices, botões e as 
suas flores. Teria seis braços que sairiam dos seus lados, três em cada lado, com três 
cálices, um botão e uma flor em cada um. Todo ele será uma só peça. Terá sete chamas, 
que serão acesas pelo sacerdote diante dele. Tudo será feito com base no modelo que o 
Eterno mostrou a Moisés na montanha.  
 
A tenda do tabernáculo será feita de dez cortinas de linho torcido, azul, púrpura e carmesim, 
com querubins desenhados. Cada cortina teria 28 côvados de comprimento e quatro de 
largura. Cinco cortinas se uniriam entre si, e as outras cinco também entre si. Em cada uma 
das extremidades dos dois conjuntos serão colocados 50 laçadas nos dos conjuntos, 
opostas umas às outras. Cinquenta colchetes em ouro uniriam as cortinas umas às outras.  
 
Teriam que se fazer 11 cortinas de pelos de cabra para serem estendidas sobre o 
tabernáculo. Cada cortina seria de 30 côvados de comprimento e quatro de largura. Cinco 
cortinas se uniriam entre si e outras seis sobre si.  
 
A sexta cortina seria dobrada na parte da frente da tenda. Cinquenta laçadas seriam 
colocadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e cinquenta laçadas na orla 
da cortina extrema do segundo agrupamento. Seriam feitos 50 ganchos de cobre que 
seriam colocados nas laçadas para unir a tenda. O que restasse serviria de cobertura ao 
tabernáculo.  
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25:31 “Também farás um candelabro de ouro puro; de ouro 
batido se fará este candelabro; o seu pé, as suas hastes, 
os seus copos, os seus botões, e as suas flores serão do 
mesmo.” 

O candelabro, em hebraico Menorá simboliza a Torá e o Espírito. A 
Torá porque diz-nos o Salmo 119:105:  
  
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, E luz para a minha 
vereda.”  
 
Provérbios 6:23:“Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz; e 
as repreensões da correcção são o caminho da vida,” 
 
E simboliza o Espírito, porque está escrito em Isaías 11:2: 
  
“E repousará sobre ele o Espírito de YHWH, o espírito de sabedoria e de entendimento, o 
espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor de YHWH.” 

 
E Apocalipse 1:4; 3:1; 4:5; 5:6: 
  
“João, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça e paz seja convosco da parte daquele que 
é, e que era, e que há-de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono;” 

“E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os sete espíritos de 
Elohim, e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás 
morto.” 
 
“Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam sete lâmpadas de 
fogo, que são os sete Espíritos de Deus;” 
 
“Vi no meio do trono e das quatro criaturas viventes, e no meio dos anciãos, um Cordeiro 
em pé, como se tivesse sido morto, tendo sete chifres e sete olhos, que são os sete 
Espíritos de Elohim, enviados por toda a terra.” 

   
26:1  “E o tabernáculo farás de dez cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura, 
e carmesim; com querubins as farás de obra esmerada.”  

 
Segundo o Talmude e outros, os querubins foram tecidos na tela. 
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26:6  “Farás também cinqüenta colchetes de ouro, e ajuntarás com estes 
colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo.”  

A unidade é muito importante para o Eterno. Esta construção ensina-nos que a união é 
fundamental para se poder ser o templo do Eterno, como lemos em João 17:22-23: 
  
“E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu 
neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça 
que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim.” 

Em 1 Coríntios 1:10 “Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Yeshua, que digais 
todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões; antes sejais unidos em um 
mesmo pensamento e em um mesmo parecer.” 
 
Efésios 4:1-6:“Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação 
com que fostes chamados, Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, 
suportando-vos uns aos outros em amor, Procurando guardar a unidade do Espírito pelo 
vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma 
só esperança da vossa vocação; Um só Senhor, uma só fé, um só baptismo; Um só Elohim 
e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós.” 
 
Filipenses 2:1-4:“Portanto, se há algum conforto no Mashiach, se alguma consolação de 
amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, 
Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, 
sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; 
cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é 
propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.” 
 
Colossenses 3:12-15: “Revesti-vos, pois, como eleitos de Elohim, santos e amados, de 
entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; 
Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa 
contra outro; assim como o Mashiach vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo 
isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Elohim, para a qual 
também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos.” 
 
1 Pedro 2:5: “sois vós também quais pedras vivas, edificados como casa espiritual para 
serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis ao 
Eterno por Yeshua haMashiach.” 
 
Tito 3:10 “Ao homem que provoque divisões, depois da primeira e segunda admoestação, 
evita-o,” 
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A divisão da congregação do Eterno é o produto da influência da carne, quando os homens 
buscam os seus próprios interesses. É a unidade obtida quando todos deixam de procurar 
os seus próprios interesses, e buscam os interesses do Eterno, como está escrito em Judas 
19:  
 
“Estes são os que causam divisões; são como animais, e não têm o Espírito.” 

Este texto fala dos homens que não tem o Espírito do Eterno. Não nasceram de novo. Eles 
são guiados pelas suas almas, como os animais. São esses que causam divisões, porque 
não têm vida espiritual, nem buscam as coisas de cima nem o podem fazer, porque os seus 
espíritos estão mortos.  
 
Se uma pessoa que nasceu de novo não busca as coisas de cima, mas sim os seus próprios 
interesses, também causará divisões. A única forma de mantermo-nos unidos é que todos 
busquemos o Reino do Eterno por meio do Espírito que nos foi dado, como lemos em 1 
Coríntios 12:13: 
  
“Pois todos nós fomos baptizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer 
gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.” 

26:7  “Farás também cortinas de pêlos de cabras para servirem de tenda sobre o 
tabernáculo; onze cortinas farás.”  

Como o tabernáculo corresponde ao homem, cada cobertura representa uma parte do 
homem. A primeira coberta, a interior, representa o interior de um homem. A segunda, feita 
de pêlo de cabras, poderia representar o yestser hará, a inclinação para o mal, visto que a 
cabra nas escrituras representa os demónios e homens rebeldes, cf. Isaías 13:21 e Mateus 
25:31-46. Dentro de cada pessoa há uma parte maligna, o pecado.  
  

26:14 “Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tingida de 
vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima.”  

 
Sobre a coberta de cabra, havia uma coberta de peles de carneiro, tingidas de vermelho. 
Isto poderia simbolizar o sacrifício sangrento do Messias que cobre a natureza pecaminosa 
do homem.  
 
O tabernáculo era muito belo por dentro, mas a sua beleza não era tão evidente por fora. 
Assim é o Reino dos Céus não é muito atractivo para o mundo, mas quanto mais uma 
pessoa se aprofunda, mais riquezas encontra, como lemos em Mateus 13:44: 
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“Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um 
homem achou e escondeu; e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele 
campo.” 

Quarta leitura: 26:15-30 

Deveriam ser feitas tábuas de madeira de acácia, de 10 côvados de comprimento e um 
côvado e meio de largura. Cada tábua teria dois encaixes, paralelos um ao outro. No lado 
sul haveriam 20 tábuas com 40 bases de prata. O mesmo deveria ser feito para o lado 
norte. Para a parte posterior do tabernáculo, o oeste, haveriam seis tábuas e duas nos 
cantos, cada tábua teria duas bases. Nas pontas seriam colocadas uniões. Haveriam cinco 
barras de madeira para cada lado para unir as tábuas, uma delas passaria pelo meio das 
tábuas de um extremo ao outro. As tábuas e as barras teriam que ser revestidas de ouro. 
O tabernáculo seria levantado segundo o modelo que o Eterno mostrara a Moisés na 
montanha.  

  
26:19 “Farás também quarenta bases de prata debaixo das vinte 
tábuas; duas bases debaixo de uma tábua para os seus dois encaixes 
e duas bases debaixo de outra tábua para os seus dois encaixes.”  

Segundo Rashí, cada tábua tinha a espessura de um côvado. As tábuas 
representam cada membro do povo de Israel. Novamente encontramos a 
mensagem de unidade entre os fiéis para poder formar um templo santo para 
o Eterno. Debaixo de cada tábua há duas bases de prata. A prata representa a 
Torá e a expiação.  
 
A Torá, porque está escrito no Salmo 12:6: 
 
“As palavras de YHWH são palavras puras, como prata refinada em fornalha 
de barro, purificada sete vezes.” 

E a expiação, porque está escrito em Êxodo 30:16:  

“E tomarás a prata (dinheiro) das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao 
serviço da tenda da congregação; e será para memória aos filhos de Israel diante do Eterno, 
para fazer expiação por vossas almas.” 

Isto ensina-nos que a base para cada um que pode formar parte do templo do Eterno é a 
Torá (os mandamentos do Eterno) e a expiação (Yeshua), e isso concorda com Apocalipse 
14:12.  
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O facto de existirem duas bases debaixo de cada tábua, ensina que existem dois tipos de 
Torá, a Torá escrita e a Torá Viva, a Torá da letra, e a Torá do espírito. Também nos ensina 
que há duas partes na expiação de Israel, a reconciliação entre o homem e o Eterno e a 
reconciliação entre os homens.  
   

26:28 “E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma 
extremidade até à outra.”  

Uma das barras (a central) estava enfiada no meio de todas as tábuas. Isto significa que 
todas as tábuas estavam perfuradas. Uma vara de 30 côvados (15 metros), atravessava a 
parede larga. Segundo o Midrash, esta vara simboliza o Messias que unirá todas as nações 
do mundo.  
 
Quinta leitura: 26:31-37 
 
Teria que ser feito um véu azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido. Quatro pilares 
de madeira cobertos de ouro, postos sobre quatro bases de prata sustentariam o véu com 
quatro ganchos de ouro. Dentro do véu, que separaria o lugar Santo do lugar Santíssimo 
estaria a arca. A cobertura colocar-se-ia sobre a arca. A mesa seria colocada na outra 
câmara, fora do véu no lado norte, e o candelabro seria colocado em frente à mesa, a sul.  

Deveria ser feita uma cortina azul à entrada da tenda, e púrpura, e carmesim, e de linho 
fino torcido, de obra de bordador. A cortina seria colocada sobre cinco ganchos em cinco 
pilares de madeira de acácia coberta de ouro e com cinco bases de cobre.   

26:31 “Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido; 
com querubins de obra-prima se fará.”  

A palavra hebraica que foi traduzida como “véu” é “pajoret” que significa “partição”, 
“separação”. Simboliza o corpo do Messias, como está escrito em Hebreus 10:19-20:  
 
“Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Elohim, a tua vontade. Tira o primeiro, para 
estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de 
Yeshua haMashiach, feita uma vez.” 

26:33 “Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali 
dentro do véu; e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar 
santíssimo,”  

Quando o Messias morreu rasgou-se o véu do templo, como está escrito em Marcos 15:38: 

“E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo.” 
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 Em Hebreus 9:8-9 está escrito: 
  
“Dando nisto a entender o Espírito de Santidade que ainda o caminho do santuário não 
estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, Que é uma 
alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à 
consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço;” 

Isto mostra-nos que o tabernáculo pode ser visto como um símbolo do tempo. Desde Adão 
até ao Messias há 4000 anos. Isto concorda com os 20 côvados que há entre a entrada do 
tabernáculo até ao véu. Depois do véu há 10 côvados, até à parede ocidental do lugar 
Santíssimo, o qual corresponde aos 2000 anos da era messiânica, entre a primeira e a 
segunda vinda do Messias, (ver ilustração). 
 
 

 
 
O véu do templo, que tinha querubins bordados, rasgou-se quando o Messias morreu, 4000 
anos depois de Adão, dando-nos a entender que o caminho da árvore da vida se abriu de 
novo. Os querubins foram postos à entrada do paraíso, que foi o lugar santíssimo da época 
de Adão, para que o homem não comesse da árvore da vida, como lemos em Génesis 3:24: 
  
“E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma 
espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.” 

Com a morte do Messias, o homem tem acesso novamente à árvore da vida, como lemos 
em Apocalipse 2:7, 22:2, 14, 19: 
 
“No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 
doze frutos, dando seu fruto de mês em mês; e as folhas da árvore são para a saúde das 
nações.” 
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“Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito 
à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas.” 
 
“E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do 
livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.”  

 
26:36 “Farás também para a porta da tenda, uma cortina de azul, e púrpura, e 
carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador.” 

 
Segundo Rashi, as figuras desta cortina foram feitas com agulha por isso eram iguais de 
ambos os lados. 

Sexta leitura: 27:1-8 

Deveria ser feito um altar de madeira, oco e coberto de cobre, de 5x5 côvados e com uma 
altura de 3 côvados. Cada canto teria pontas tipo “chifres”. Deveria ser feito conforme o que 
o Eterno mostrara a Moisés na montanha.  
 

27:1  “Farás também o altar de madeira de acácia; cinco côvados será o 
comprimento, e cinco côvados a largura (será quadrado o altar), e três côvados a 
sua altura.” 

 
O átrio simboliza o corpo humano, o lugar santo simboliza a alma humana, e o lugar 
santíssimo simboliza o espírito humano.  
 
Nos três lugares há fogo e luz. No átrio está o fogo do altar de cobre. No lugar santo há luz 
e fogo do candelabro e do altar de ouro. No lugar santíssimo está a presença do Eterno, 
dando luz e fogo espiritual. 
 
Nos três lugares também há comida/alimento. No átrio há carne, vinho e pão. No lugar 
santo há pão e vinho e no lugar santíssimo está o maná.  
 
Daqui aprendemos que não é apenas o corpo que precisa de alimento, mas também a alma 
e o espírito do homem. A comida para o espírito do homem é a Torá, simbolizada pelas 
tábuas do testemunho, como lemos em Deuteronómio 8:3: 
  
“E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, 
nem teus pais o conheceram; para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, 
mas de tudo o que sai da boca de YHWH” 
 
O altar no átrio simboliza a entrega do corpo ao serviço do Eterno, como lemos em 
Romanos 12:1-2: 
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“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso culto racional. E não sede 
conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso 
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de 
Elohim”:  
 
A renovação da mente é representada pelo serviço que os sacerdotes fazem no lugar santo, 
dia após dia.  
 

27:2  “E farás as suas pontas nos seus quatro cantos; as suas pontas serão do 
mesmo, e o cobrirás de cobre.”  

 
Nas Escrituras, o cobre, o bronze, simboliza juízo, justiça e direito, cf. Levítico 26:19; 
Números 21:9; Deuteronomio 28:23; 2 Reis 25:7; Ezequiel 40:3; Zacarias 6:1; Salmo 89:14. 
   
Sétima leitura: 27:9-19 
  
O átrio deveria ter cortinas de linho traçado de 100 côvados nos lados norte e sul,  
 

27:16 “E à porta do pátio haverá uma cortina de vinte côvados, de azul, e púrpura, 
e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador; as suas colunas quatro, 
e as suas bases quatro”  

 
No total existiam três cortinas que separavam em três divisões o santuário. Cada cortina 
representa um nível diferente de santidade. No átrio podiam entrar todos os israelitas que 
estavam ritualmente puros.  
 
No lugar santo só podiam entrar os sacerdotes e no lugar santíssimo só podia entrar o 
sumo-sacerdote uma vez por ano.  
 

27:18 “O comprimento do pátio será de cem côvados, e a largura de cada lado de 
cinquenta, e a altura de cinco côvados, as cortinas serão de linho fino torcido; mas 
as suas bases serão de cobre.” 

 
Rashí explica que a área do átrio que estava situada a este, era quadrada, de cinquenta 
por cinquenta côvados, (ver ilustração). 
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Existe uma sequência de vídeos no Youtube que explicam detalhadamente de que forma o 
povo de Israel seguiu as instruções do Eterno relativamente à construção. Os vídeos estão 
relatados em espanhol, mas com o auxílio dos textos que analisámos nesta Parashá, são 
de fácil compreensão. Sigam esta sequência: 
 
PARTE 1: http://www.youtube.com/watch?v=-WO6BcFaAWc 

PARTE 2: http://www.youtube.com/watch?v=pGvSFVWNwBU 

PARTE 3: http://www.youtube.com/watch?v=XiKaoBnQT5I 

PARTE 4: http://www.youtube.com/watch?v=_XBiO3C5MJI 

PARTE 5: http://www.youtube.com/watch?v=RdideJxRuwU 

PARTE 6: http://www.youtube.com/watch?v=FdVwhVthA4E 

PARTE 7: http://www.youtube.com/watch?v=EDIyOMj8Tpc 

PARTE 8: http://www.youtube.com/watch?v=Pp66T0388fU 

PARTE 9: http://www.youtube.com/watch?v=QTjNd6DeLNc 

PARTE 10: http://www.youtube.com/watch?v=M0qNg9kqhCg 

PARTE 11: http://www.youtube.com/watch?v=df-Indgaj0k 

PARTE 12: http://www.youtube.com/watch?v=dZljI8lRP48 

PARTE 13: http://www.youtube.com/watch?v=shY--Te-hcM 

PARTE 14: http://www.youtube.com/watch?v=kRarChuy8Ck 

PARTE 15: http://www.youtube.com/watch?v=aGeKW0q23ik 

PARTE 16: http://www.youtube.com/watch?v=EmT8KyVcDMY 

FIM DA PARASHÁ 19-TERUMÁ. 
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