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Oliveira nos montes de Judá, perto de Jerusalém 

Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 20- Tetsavé (Ordenarás) 
(Êxodo 27:20 – 30:10) 

 

Referência nos Profetas: Ezequiel 43:10-27. 
Referência nos Escritos Apostólicos: Hebreus 13:10-17. 
Salmo complementar: 65. 
 
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: 20- Tetsavé (de Êxodo 27:20 a 30:10). 

Significa “Ordenarás” 

Primeira Leitura: 27:20 – 28:12 

27:20 “Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de 
oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas 
continuamente.  

A oliveira é um símbolo do povo de Israel, como lemos em Jeremias 11:16a: 

“Denominou-te o Eterno oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos” 

Uma Oliveira não morre. É uma árvore que não deixa de 
dar fruto. Quando alguns ramos se tornam velhos e 
deixam de dar fruto, são cortados e brotam novos que 
continuam a dar fruto. A oliveira necessita de dez anos 
para começar a dar fruto, mas o seu maior rendimento 
não chega antes dos 40 anos. A sua folha mantém-se 
sempre verde, e é uma árvore que não precisa de muita 
água.  

Pode aguentar um clima muito quente e seco.  

O azeite do fruto da oliveira, as azeitonas, é uma das coisas mais saudáveis para o 
corpo humano, e tem várias utilidades, como por exemplo fritar, misturar em farinha e 
fazer bolos, para temperar, misturar saladas e até para servir como combustível para 
as lâmpadas de azeite, como no caso do candelabro do tabernáculo. 

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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Prensa de azeitonas em Yad HaShmoná 

O azeite é produzido através de fortes pressões. De igual modo os filhos de Israel 
purificam os seus corações e retornam ao Eterno quando estão sob a pressão 
(opressão) das nações. Todos os demais líquidos podem misturar-se, mas o azeite não 
se mistura com os demais, assim, o povo de Israel é a única nação na história que não 
foi totalmente assimilada pelas nações sem perder a sua identidade. A identidade 
hebraica permanecerá para sempre.  

As dez tribos perdidas, perderam a sua identidade, mas têm vindo a recuperá-la ao 
longo dos últimos dois mil anos, mas ainda assim, houve um remanescente de Israel 
que nunca perdeu a sua identidade, o povo judeu (Judá, e parte de Levi e Benjamim). 

Se o azeite é colocado juntamente com outros líquidos, flutua ao de cima. Assim são 
as pessoas que cumprem a vontade do Eterno – são elevadas acima das demais 
pessoas do mundo.  

Como o azeite serve para iluminar o mundo, assim a sabedoria que radiava através do 
Templo Sagrado, iluminava o mundo inteiro. Yeshua é comparado ao Templo, e Ele é 
a verdadeira Luz do mundo, reflectindo no mundo físico a luz que o Pai lhe transmite.  

No Talmude, está explicado que o azeite para a iluminação 
não podia ter sedimentos. A azeitona é colhida durante o 
inverno. Na época do segundo Templo a colheita era feita 
três vezes por ano: 

- A primeira colheita era a das azeitonas que estavam nas 
pontas dos ramos que tinham amadurecido primeiro, pelos 
raios do sol. 

- A segunda colheita era a das azeitonas que estavam entre as ramas; 

- A terceira colheita era das azeitonas que amadureciam mais tarde.  

Primeiro esmagavam as azeitonas num moedor. O azeite que saía daí era o único apto 
para a Menorá – o candelabro – porque não tinha resíduos.  

Logo prensavam as azeitonas com um madeiro e finalmente moíam com pedras de 
moinho. O azeite que saía destes dois últimos servia para as oblações de farinha, mas 
não para a menorá.  

A menorá não ardia as 24 horas do dia, só se acendia uma vez por dia, à tarde, à 
mesma hora em que o segundo cordeiro diário era sacrificado no átrio, à hora em que 
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morreu o Mashiach bem Yosef. O facto de se usar a expressão “continuamente” não 
significa que estivesse a arder a todo o momento. A mesma palavra encontra-se em 
Êxodo 29:42 e Números 28:6 onde se fala de um sacrifício diário, continuamente. Em 
Êxodo 25:30 a mesma expressão é aplicada na colocação dos pães diante do Eterno, 
uma vez por semana.  

27:21 “Na tenda da congregação fora do véu, que está 
diante do Testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em 
ordem, desde a tarde até pela manhã, perante YHWH; 
estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas 
suas gerações.” 

Pela manhã foram limpas as sete lâmpadas e deitava-se 
novo azeite pela tarde. A menorá não se acendia durante o 
dia, só ardia durante a noite, desde a tarde até à manhã. Os 
rabinos calcularam a quantidade de azeite necessária para 
que a menorá pudesse arder durante toda a noite da noite 
mais longa do ano.  

A quantidade necessária por lâmpada era de meio log, que corresponde a 0,15 litros 
(1/25 galões). Usava-se a mesma quantidade de azeite durante todo o ano, o qual 
implica que as lâmpadas ardiam depois da saída do sol no tempo do ano quando as 
noites eram mais curtas 

A noite mais longa em Yerushalayim (Jerusalém) tem aproximadamente 14 horas e a 
noite mais curta em aproximadamente 10 horas, logo, o azeite durava sempre mais de 
14 horas.  

 

O Midrash conta que uma das sete lâmpadas ardia sempre quando o sacerdote 
chegava pela manhã para as limpar, ainda que essa não tivesse recebido mais azeite 
do que as demais.  

Pela tarde, o sacerdote, acendia as demais lâmpadas com o fogo dessa lâmpada que 
ainda ardia.  
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O Talmude conta que este milagre continuou até à morte de Shimon haTsadik, 40 anos 
antes da destruição do templo. Tudo indica que esse foi o ano de morte e ressurreição 
de Yeshua, por volta do ano 30/31 EC. 

Arão é o sumo-sacerdote. O seu ministério é uma sombra do ministério celestial, no 
verdadeiro tabernáculo. Como Moisés viu tudo o que havia no tabernáculo celestial, 
também viu o sumo-sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, cf. Salmo 
110:4: 

“Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque”.  

Hebreus 5:10 “tendo sido por Elohim nomeado sumo sacerdote, segundo a ordem de 
Melquisedeque”.  

Hebreus 6:19b-20 “além do véu, onde Yeshua, entrou por nós como precursor, tendo-
se tornado sumo-sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.  

Hebreus 8:1-5 Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo-
sacerdote, que se assentou à destra do trono da Majestade nos céus, como ministro do 
santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Eterno erigiu, não o homem. Pois todo 
sumo-sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios; por isso, era 
necessário que também esse sumo-sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele 
estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem 
os dons segundo a Torá, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, 
assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o 
tabernáculo; pois diz ele: Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te 
foi mostrado no monte.  

Êxodo 25:40: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado 
no monte. 

A palavra hebraica que foi traduzida como “modelo” é “tavnit” que significa “forma”; 
“imagem”, “plano”, “modelo”, “cópia”, “estrutura”. Vem da raiz “baná” – “edificar”, 
“construir”, “reparar”, “levantar”.  
 
A palavra “verdadeiro” tem que ser entendida sob o ponto de vista hebraico. Segundo 
o conceito grego, aquilo que se denomina como “verdadeiro” entende-se, em primeiro 
lugar, como algo que contrasta com o falso, o fictício, o irreal. Mas segundo o 
pensamento hebraico, o verdadeiro está mais relacionado com o seguro, o estável, o 
duradouro, fiável e o eterno.  
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A palavra que se usou na tradução grega de Hebreus 8, para “verdadeiro” é “aletheía”, 
que significa “aquilo que não está escondido”, “aquilo que revela o oculto”, “o que 
realmente existe”, “a realidade por trás de toda a realidade fictícia”. Portanto, o conceito 
grego do verdadeiro, está relacionado com o dualismo filosófico onde se crê que o que 
verdadeiramente existe é o invisível ao olho humano, o mundo das ideias. Segundo a 
filosofia grega, o material é algo irreal, falso e mau.  
 
O conceito hebraico do verdadeiro, não está baseado nesse dualismo platónico, mas 
sim no que é firme, duradouro e fiel. A palavra hebraica para verdadeiro é “emet”. Essa 
palavra vem de “aman” – “suportar”; “confirmar”; “ser fiel”; “crer”. De “amán” vem a 
palavra hebraica para fé “emuná”.  
 
Por isso, quando se fala do “tabernáculo verdadeiro”, não implica que o tabernáculo 
terreno não seja real, mas deve sim ser entendido como um tabernáculo estável, 
duradouro e eterno. 
 
Quando as coisas celestiais são comparadas com as terrenas são chamadas 
“verdadeiras”. Isto não significa que as terrenas sejam falsas ou fictícias, insignificantes 
ou más, mas sim que as coisas celestiais são firmes e duradouras. Neste contexto 
específico, as coisas invisíveis são eternas, mas as coisas visíveis são temporais, como 
lemos em 2 Coríntios 4:18: 
 
“não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que 
se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas”. 
 
Jeremias 10:10a Mas YHWH é Elohim verdadeiro [emet]; ele é o Elohim vivo e o Rei 
eterno.  
 
Vejamos a comparação entre verdadeiro e eterno; 
 
João 1:9  a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem.  
 
João 6:32 Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: não foi Moisés quem 
vos deu o pão do céu; o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá.  

João 6:55 “Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira 
bebida”.  

João 15:1 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor.  
 
Hebreus 9:24a: Porque o Mashiach não entrou em santuário feito por mãos, figura do 
verdadeiro. 
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Então podemos concluir que quando se fala do “verdadeiro” tabernáculo não é em 
contraste com o terreno. A palavra “verdadeiro”, em referência ao santuário celestial, 
não é usada para menosprezar o tabernáculo do deserto ou os templos que estavam 
em Jerusalém, mas sim destacar a grandeza, a perfeição e a estrutura eterna do 
tabernáculo celestial, o qual é o modelo original para o tabernáculo terreno e os templos 
terrenos. 
 
Hebreus 9:11b: “o maior e mais perfeito tabernáculo”. 

O “verdadeiro” é o maior, o mais perfeito e eterno, em contraste com o terreno que é 
mais pequeno, e corruptível. Como há um verdadeiro tabernáculo eterno e celestial, 
também há um sacerdote verdadeiro, eterno e celestial, como lemos em Hebreus 5:5-
10:  

Assim, também o Messias a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo-sacerdote, 
mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei; como em outro 
lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 
Ele, Yeshua, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, 
orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua 
piedade, embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo 
sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação eterna para todos os que lhe 
obedecem, tendo sido nomeado por Elohim sumo-sacerdote, segundo a ordem de 
Melquisedeque.  

Este texto ensina-nos que depois da ressurreição, o Messias Yeshua foi introduzido no 
sacerdócio celestial, segundo a ordem de Melquisedeque.   

Hebreus 4:14: Tendo, pois, a Yeshua, o Filho de Elohim, como grande sumo-sacerdote 
que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.  
 
A expressão “transcendeu os céus” faz referência à investidura sacerdotal de Yeshua, 
da mesma forma que o sumo-sacerdote Arão entrou no seu ministério através de uma 
investidura. Nas Escrituras os céus são comparados à roupa do homem. Os céus são 
a roupa do Messias, como lemos no Salmo 102:25-27 
 

“Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra; e os céus são obra das tuas 
mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces; todos eles envelhecerão como uma veste, 
como roupa os mudarás, e serão mudados Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus 
anos jamais terão fim”.  
 
Então, podemos dizer que a consagração de Arão foi uma sombra profética da 
consagração celestial futura do Messias. 
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Em Êxodo 28:31-32 está escrito: Também farás o manto do éfod todo de pano azul.  
E o colar da cabeça estará no meio dele; este colar terá uma borda de obra tecida ao 
redor; como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. 
 
Quando Arão foi vestido com o manto azul do efod, estava a protagonizar-se um acto 
profético que apontava para quando o Messias iria transcender os céus, depois da sua 
ressurreição. A cabeça de Arão estava acima do manto azul e o seu corpo abaixo. De 
igual modo, o Messias, que é a cabeça do seu corpo, está sentado sobre os céus, e o 
seu corpo está debaixo dos céus.  
 
“para que não se rompa” – Isto ensina-nos que o ministério celestial do Messias, 
segundo a ordem de Melquisedeque, não se romperá, é eterno. O ministério levítico é 
respeitante aos homens mortais, mas o ministério segundo a ordem de Melquisedeque 
baseia-se sobre uma vida indestrutível, como lemos em Hebreus 7:15-17: 
 

“E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro 
sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a 
virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: Tu és sacerdote 
eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque”. 
 
Como Melquisedeque é apresentado no Génesis (cap. 14) sem genealogia, é como se 
fosse eterno. Por isso YHWH jura que o ministério sacerdotal do Messias tem que ser 
segundo a ordem de Melquisedeque, que é de carácter eterno.  
 
Isto ensina-nos que Yeshua não entrou no ministério até à ressurreição, visto que não 
era imortal antes de morrer. O ministério segundo a ordem de Melquisedeque foi 
iniciado quando o Messias foi levantado dos mortos e logo elevado acima dos céus.  
 
Todo o ministério do sumo-sacerdote Arão no tabernáculo, inclui a sua vestimenta, e 
fala do ministério que o Messias tem desde a sua ressurreição até agora.  
 
Esta é a razão pela qual a Torá entra em tantos detalhes relativamente à roupa do 
sumo-sacerdote. Quando a Torá destaca um tema e o repete, é porque é de suma 
importância. 
 
O sumo-sacerdote Arão simboliza o Messias no seu ministério celestial. Os filhos de 
Arão simbolizam os “filhos” do Messias, isto é, os seus discípulos.  
 
Eles também receberam um ministério sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque 
a partir da ressurreição do Messias. É importante que estudemos e entendamos estas 
sombras para entender a nossa função actual no tabernáculo celestial.   
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28:2-3 E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. 
Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha 
enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, 
para que me administre o ofício sacerdotal.  

 
As vestes serviam para três coisas; para glória, esplendor e para consagração para o 
ministério sacerdotal.  
 

 28:2-4 Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfod, 
e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto; farão, 
pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me 
administrarem o ofício sacerdotal.  
 
Todo o sacerdote que servia no santuário tinha: 
 

 
 

 
·         Ketónet – a túnica; 

·         Mijnasáyim – os calções; 

·         Avnét – o cinto, que media 32 côvados (16 metros). 

·         Migbáat – o chapéu, una larga faixa de linho enrolada. 

 

Todas estas vestes eram de linho branco. O sumo-sacerdote 
tinham também estas quatro, mas segundo um Midrash, o gorro 
do sacerdote ordinário era pontiagudo em cima, enquanto o do 
sumo-sacerdote era redondo e chamado “mitsnefet”.  

 

Além destas quatro, o sumo-sacerdote tinha mais quatro vestes, no total de oito. Nas 
Escrituras, o número 8 simboliza o sobrenatural que se introduz no natural. É nesse dia 
que os novos céus e nova terra virão, depois do sétimo milénio depois de Adão.  

Ao oitavo dia, o menino israelita entra no pacto através da circuncisão da sua carne. 
Oito pessoas foram salvas pelas águas do dilúvio etc. As quatro vestes adicionais do 
sumo-sacerdote são: 

- meil- o manto azul; 

- Efod- o “avental”. 

- Chosen- o peitoral; 
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- Tsits- o diadema.   

28:6 “e farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de 
carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada.” 

 

De acordo com Rashí, o éfode era uma espécie de avental que 
o sacerdote vestia por cima do peito, abaixo dos cotovelos. A 
sua largura seria um pouco maior do que a largura das costas 
de um homem e chegava até aos tornozelos.  

28:9 “E tomarás duas pedras sardónicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos 
de Israel”. 

 
A pedra de ónix (sardónica) é uma pedra negra. É a primeira pedra preciosa 
mencionada na Torá, como lemos em Génesis 2:12:  
 
“E o ouro dessa terra é bom; ali há o bdélio e a pedra sardónica”. 
 

28:10 “seis dos seus nomes numa pedra e os outros seis nomes na outra 
pedra, segundo a sua ordem de nascimento”. 

 
Numa pedra estavam os nomes Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan e Naftali; na outra 
pedra estava escrito Gad, Asser, Isaacar, Zebulom, José e Benjamim. Isto significa que 
havia 25 letras hebraicas em cada pedra, 50 letras em ambas.  
 

28:11 Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrarás estas 
duas pedras, com os nomes dos filhos de Israel; engastadas ao redor em ouro 
as farás.  

 
Um Midrash conta como foram gravadas as pedras. Os nomes das tribos de Israel 
foram escritos com tinta. Logo traziam um insecto pequeno como o grão de cevada que 
se chama shamir, e que tem a capacidade de partir a pedra. O shamir comia a tinta e 
cada nome ficava gravado na pedra de forma perfeita. 
 

28:12 “E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de 
memória para os filhos de Israel; e Arão levará os seus nomes sobre ambos 
os seus ombros, para memória diante de YHWH”.  

 
Arão representa o Messias. Daqui aprendemos que sobre os ombros do Messias estão 
os nomes das doze tribos de Israel, sobre duas pedras negras. Isto ensina-nos que 
quando Yeshua levou o madeiro sobre os seus ombros desde a cidade até ao lugar 
onde foi crucificado, estava a levar o pecado e a morte das doze tribos de Israel.  



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 20 - TETSAVÉ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 10 

 

Como Israel é a nação sacerdotal, representa todas as nações. Logo, sobre os ombros 
do Messias era carregado o pecado de todo o mundo, como lemos em:  

Isaías 53:11: O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito; com o seu 
conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles 
levará sobre si.  

João 19:17: “E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, 
que em hebraico se diz Gólgota”.  

1 João 2:2: “E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, 
mas também pelos de todo o mundo”. 

As duas pedras de ónix sobre os ombros não apontavam somente para a carga do 
pecado dos filhos de Israel, mas sim o grande peso que leva o responsável pelo 
desenvolvimento espiritual dos demais conforme lemos em 2 Coríntios 11:28: 

“Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas”.  

Esta carga é a carga do intercessor. O interceder é parte do ministério sacerdotal, cf. 
Lucas 22:32; João 17:9. Sobre os seus ombros pesam aqueles nomes que também 
estão no seu coração. Tem que os levar diante do Eterno a todo o momento e 
mencionar os seus nomes constantemente, como lemos em Filipenses 1:4: 

“fazendo, sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas”, 
 
Efésios 1:16 “não cesso de dar graças a Elohim por vós, lembrando-me de vós nas 
minhas orações”. 
 
2 Timóteo 1:3 Dou graças a Elohim, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com 
uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite 
e dia;  
 
Filemón 1:4 “Graças dou ao meu Elohim, lembrando-me sempre de ti nas minhas 
orações”.  
 
Romanos 8:34 “Quem os condenará? Pois é Yeshua quem morreu ou, antes, quem 
ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Elohim, e também intercede por 
nós”.  
 
O ministério do Messias segundo a ordem de Melquisedeque foi entregue aos seus 
discípulos 50 dias depois da sua ressurreição, no dia de Pentecostes, quando o Espírito 
foi dado, conforme lemos em Actos 2. Esses 50 dias poderão ter uma relação com as 
50 letras dos nomes dos filhos de Israel que estão sobre os ombros do Messias. Yeshua 
esteve 40 dias com os seus discípulos após a sua ressurreição, cf. Actos 1:3.  
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Os dez últimos dias antes de Shavuot estava no céu. Se cada letra corresponde a um 
dia, vemos como a letra número 41 corresponde ao primeiro dia no céu. Essa letra é a 
primeira do nome Yosef, o yud. Nesse dia quando o Messias ben Yosef entrou no céu 
deu-se início ao processo da sua glorificação e logo a consagração como sumo-
sacerdote.  
 
Ele foi investido no céu com essa roupa verdadeira, que também tem os nomes dos 
filhos de Israel sobre os ombros. Assim ele pode levar a memória dos filhos de Israel 
diante do Pai constantemente, como lemos em Hebreus 7:25: 
 
“Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Elohim, 
vivendo sempre para interceder por eles”. 
 
Como o Messias leva os nomes dos filhos de Israel nas duas pedras que estão sobre 
os seus ombros, há uma constante lembrança da sua morte a favor de nós diante do 
Pai.  
 
Segunda Leitura 28:13-10 
 

28:15 Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra 
do éfode o farás; de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de 
linho fino torcido o farás.  

 
Encontramos duas possíveis explicações pelas quais o peitoral é chamado de “juízo”. 
A primeira consta no Talmude, que diz que é chamado assim porque faz expiação pela 
perversão da justiça civil. A outra interpretação que é apresentada por Rashi, diz que é 
chamado peitoral do juízo porque prova as afirmações que faz através do urim e tumim, 
e as suas promessas são verdadeiras, cf. Números 7:21. Quando havia dúvida 
relativamente a assuntos importantes para a nação, acudia-se ao sumo-sacerdote. Ele 
voltava-se até à shechiná, a presença divina, e aquele que perguntava ficava atrás e 
fazia a sua pergunta. No peitoral estavam todas as letras do alfabeto. Por isso o rabi 
Shabtai Bass, diz que as letras moviam-se milagrosamente para formar a resposta 
desejada. Deste modo o peitoral revelava as suas afirmações e foi chamado “peitoral 
do juízo”. Rashí ensina que a palavra hebraica para “juízo” – “mishpat”, tem três 
significados: 
 
- as palavras alegadas pelos litigantes; 
- o veredicto; a sentença; 
- A execução do castigo, capital, por açoites ou compensação monetária.  
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Segundo o mesmo Rashi, neste caso específico “mishpat” significa “provar uma 
afirmação”. 
 

28:17 e o encherás de pedras de engaste, com quatro ordens de pedras: a 
ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo; esta será a primeira 
ordem. 

 
Hoje não se sabe com exactidão qual é a identidade destas doze pedras.  
 

28:20 e a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardónica e de um 
jaspe; engastadas em ouro serão nos seus engastes.  
 

Estas pedras preciosas engastadas em ouro ensinam-nos acerca do imenso valor que 
tem cada um dos filhos de Israel diante do Eterno. Não fala apenas do valor e da 
importância de cada individuo, mas sim de que cada um está no coração do Messias 
para ser levado diante do Eterno perpetuamente. Amado filho de Israel, tu estás no 
coração do Messias neste momento. Ele menciona o teu nome incessantemente diante 
do Pai. Ele leva quase 2 mil anos servindo como intercessor diante do trono, orando 
por cada um dos filhos de Israel. Bendito seja o Eterno pelo ministério do seu Messias. 
  

28:21 “E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 
doze, segundo os seus nomes; serão esculpidas como selos, cada uma 
com o seu nome, para as doze tribos”. 
 
Os nomes dos doze filhos de Israel estavam nestas doze pedras. A 
pedra número onze era um ónix/sardónia, cf. vs. 20. Essa pedra 
corresponde ao nome de Yosef/José – Messias ben Yosef – Messias 
filho de José, é o nome dado ao servo sofredor.  
 

A pedra de José, ónix, também estava sobre os ombros. Isto ensina-nos que o Messias, 
como servo sofredor, filho de José, levou as doze tribos sobre os seus ombros.  
 
Segundo o Midrash, junto com os doze nomes dos filhos de Israel também foram 
gravadas as letras dos nomes dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacob e logo as 
palavras “shivtei Yeshurún”, que significam “as tribos de Yeshurún” (ver ilustração). O 
nome Yeshurún é o nome mais sublime do povo. Os três nomes do povo são, Jacob, 
Israel e Yeshurún, cf. Deuteronómio 32:15; 33:5, 26; Isaías 44:2.  
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Assim havia seis letras em cada pedra, no total 72 letras, incluindo as 22 letras do 
alfabeto hebraico. Isto era necessário para que as sentenças pudessem ser construídas 
combinando as letras a fim de transmitir as mensagens através do urim e tumim.  

As letras que aparecem nesta imagem não foram as mesmas que se gravaram no 
peitoral do juízo. Ali foram gravadas as letras em proto-hebraico. As letras que 
actualmente são chamadas “hebraicas” na realidade derivam das letras aramaicas.  

Depois do cativeiro babilónico, foram substituídas as letras originais hebraicas pelas 
aramaicas, inclusive no texto sagrado do rolo da Torá. Como tal, hoje em dia lemos 
hebraico com letras aramaicas, tal como lemos português com letras latinas.  
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28:29 “Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo 
sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante de 
YHWH continuamente”. 

Isto ensina-nos como já vimos antes, que o Messias leva cada um dos filhos de Israel 
sobre o seu coração neste momento apresentando-os diante do Pai.  

Terceira Leitura: 28:31-43 

28:31 Também farás o manto do éfode todo de pano azul. 

Todo este manto foi feito de lã azul. A tradição ensina que a cor azul é tirada de um 
molusco que no Talmude é chamado chilazón. É a mesma cor usada num dos fios das 
franjas que se colocam nas quatro pontas do manto de cada servo obediente cf. 
Números 15:37-41 – os tsitsit.  

 

Durante muito tempo não se sabia com exactidão qual era o animal de onde era 
extraída a cor azul, mas durante os últimos anos foram feitas investigações profundas 
que resultaram na identificação exacta do animal, cujo nome latino é “murex trunculus”. 
Por essa razão já se pode conseguir o fio azul para as franjas dos talits em qualquer 
loja judaica em Israel. O nome do fio azul em hebraico é “techelet”. A cor azul simboliza 
o céu.  

Comparação do alfabeto proto-hebraico (antigo) 

e hebraico moderno.  
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28:32 E o colar da cabeça estará no meio dele; este colar terá uma borda de 
obra tecida ao redor; como colar de cota de malha será nele, para que se não 
rompa 

Como já dissemos antes, este mando de cor azul celeste mostra como o Messias que 
é a cabeça, passou os céus. O seu ministério é eterno e não se destruirá. O corpo do 
Messias são os filhos que recebem a mesma vida indestrutível através da sua 
ressurreição, como lemos em Colossenses 1:18a: 

“E ele é a cabeça do corpo que é a congregação”. 

1 Coríntios 10:17 Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo; porque 
todos participamos do mesmo pão.  
 
Efésios 1:18-23 “tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais 
qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança 
nos santos e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, 
segundo a operação da força do seu poder, que manifestou no Messias, ressuscitando-
o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e 
potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas 
também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o 
constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre 
tudo em todos”. 

Como tal, o ministério de Melquisedeque é exercido na base de uma íntima colaboração 
entre a cabeça – o Messias; e o seu corpo – a congregação. O seu corpo é composto 
por todos aqueles que passaram pelo processo de Teshuvá, cujo início é a imersão na 
água e no Espírito, como lemos em 1 Coríntios 12:13: 

“Pois, em um só Espírito, todos nós fomos baptizados em um corpo, quer judeus, quer 
gentios, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito”.  

28:33 E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura, e de 
carmesim, ao redor das suas bordas; e campainhas de ouro no meio delas ao 
redor. 

Estas romãs simbolizam o fruto do Espírito que é a exressão da vida indestrutível e o 
carácter do Messias ressuscitado, como está escrito em Gálatas 5:22-23a:  

“Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fé, mansidão, temperança”.  
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As campainhas de ouro simbolizam as manifestações sobrenaturais do Espírito, que 
são as obras do Messias como lemos em 1 Coríntios 12:7-10: 

“Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, 
pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra 
da ciência; e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons 
de curar; e a outro, a operação de maravilhas; e a outro, a profecia; e a outro, o dom 
de discernir os espíritos; e a outro, a variedade de línguas; e a outro, a interpretação 
das línguas”.  

28:34 “Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra 
romã haverá nas bordas do manto ao redor”. ´ 

Ambas as coisas são necessárias para o ministério sumo-sacerdotal. O fruto é o amor, 
as campainhas são as manifestações sobrenaturais. Se há manifestações 
sobrenaturais sem amor, somo como o metal que soa e o sino que tine, como lemos 
em 1 Coríntios 13:1. 

A primeira campainha de outro corresponde a 1 Coríntios 12 que fala das manifestações 
sobrenaturais do Espírito; a romã que se segue corresponde a 1 Coríntios 13 que fala 
do fruto do Espírito – o amor; e a romã seguinte corresponde a 1 Coríntios 14 que fala 
novamente das manifestações espirituais.  

 28:35 “e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu som, 
quando entrar no santuário diante de YHWH e quando sair, para que não 
morra”.  

A romã, o fruto do Espírito – o carácter do Messias tem que estar presente no ministério. 
Também tem que se ouvir no ministério o som das campainhas, as manifestações 
espirituais, que são os milagres do Messias. Se não temos estes dois ingredientes no 
nosso ministério sacerdotal, no espírito e em verdade, o ministério morrerá.  

Precisamos tanto dos frutos como das campainhas quando entramos na presença do 
Eterno. Também precisamos de ambos quando saímos até aos demais. Primeiro está 
escrito que há que entrar e logo sair. O nosso movimento até ao Eterno é mais 
importante que o nosso movimento até aos demais. Primeiro amamos ao Eterno e 
servimo-Lo todos os dias, e logo servimos ao nosso próximo em amor. Assim não 
morrerá o nosso ministério messiânico cf. 1 João 3:14-24.  
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28:38 E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das 
coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas 
coisas santas; e estará continuamente na sua testa, para que tenham 
aceitação perante YHWH.   

O Talmude conta que havia um espaço entre o chapéu (mitra) e a lâmina. Esta lâmina 
de ouro era colocada para expiar pelos sacrifícios que não foram feitos de forma 
perfeita. Isto concorda com 1 Pedro 2:5 onde está escrito: 

“vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, 
para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Elohim, por Yeshua 
haMaschiach”. 
 
Através de Yeshua, os nossos sacrifícios espirituais são aceites pelo Eterno nosso Pai.   

 
28:41 E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos; e os 
ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o 
sacerdócio. 

 
Tudo isto se passou com o Messias e também se passa com todos os que o seguem 
fielmente.  
 
Quarta Leitura: 29:1-18 
 

29:2 e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos 
untados com azeite; com flor de farinha de trigo os farás.  
 

Havia três tipos de pão asmo, feitos de trigo, mas preparados de forma diferente. O 
primeiro que se menciona, “lechem matzot”, prepara-se fervendo a sua massa em água 
até torná-la comestível. Logo cozia-se um pouco e fritava-se em azeite. O segundo tipo 
de pão “chalot matzot”, era feito com farinha misturada com azeite e logo era cozido, sem 
ferver nem fritar. O terceiro tipo, “rekikei matzot” era feito cozendo (horneado) a sua 
massa que não tinha azeite e logo era untado com azeite.  
 

29:4 “Então, farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da 
congregação e os lavarás com água”. 

 
A palavra hebraica para lavar – “rachats” significa neste caso específico uma imersão 
total e todo o corpo em águas purificadoras, cf. Levítico 15:16; 2 Reis 5:10, 14. Esta é a 
imersão que inicia todo o serviço sacerdotal. Quando o templo estava em Jerusalém, 
ninguém podia entrar sem ter passado todo o seu corpo despido numa “mikvé”, 
acumulação de águas naturais e purificadoras, cf. Génesis 1:10. 
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Como já dissemos, Yeshua teve que passar por uma tevilá, imersão em águas para 
entrar no seu ministério sacerdotal, cf. Lucas 12:50. Primeiro veio como profeta, cf. 
Deuteronómio 18:15, 18; Hebreus 1:2. Depois da sua ressurreição entrou no seu 
ministério sacerdotal, cf. Salmo 110:4; Hebreus 6:20. Na sua segunda vinda virá como 
rei, 1 Reis 2:45; Isaías 9:7; Lucas 1:32.  
 
Também todos aqueles que vão entrar no ministério sacerdotal futuro em espírito e em 
verdade terão que passar pelas águas purificadoras em Nome de Yeshua.  

 
29:5 depois, tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica, e do manto do 
éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral; e o cingirás com o cinto de obra de 
artífice do éfode. 

 
O segundo passo para ser sacerdote é a investidura com as vestes sagradas. Este acto 
corresponde ao que se passou com o Messias, segundo está escrito em Zacarias 3:1-5:  
 
E me mostrou o sumo-sacerdote Yehoshua [forma larga do nome Yeshua], o qual estava 
diante do anjo de YHWH, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas 
YHWH disse a Satanás: YHWH te repreende, ó Satanás, sim, YHWH, que escolheu 
Jerusalém, te repreende; não é este um tição tirado do fogo [a ressurreição]? Ora, 
Yehoshua, vestido de vestes sujas [pelos nossos pecados], estava diante do anjo. Então, 
falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas [o 
velho homem]. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade 
e te vestirei de vestes novas [roupa de sacerdote]. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra 
limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de 
vestes [sacerdotais]; e o anjo de YHWH estava ali”.  
 

28:7 Então, tomarás o óleo da unção e lho derramarás sobre a cabeça; assim 
o ungirás. 

 
Este é o terceiro passo. Isto passa-se quando Yeshua foi feito Messias/Ungido, como 
lemos em Actos 2:36:  
 
“Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Yeshua, a quem vós 
crucificastes, Elohim o fez Senhor e Messias”. 
 
Aos que crêem nele conforme as Escrituras receberam a mesma unção, como está 
escrito em 1 João 2:20, 27; 3:24; 4:13:  
 
“E vós possuís unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento (…) Quanto a vós 
outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de 
que alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, 
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e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou (…) E 
aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Elohim, e Elohim, nele. E nisto 
conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu”. 
 

29:11 Imolarás o novilho perante YHWH, à porta da tenda da congregação. 
 
O quarto passo para iniciar o ministério sacerdotal é a apresentação de sacrifícios diante 
do Eterno. Estes sacrifícios são um pouco diferentes dos que são ordenados em Levítico. 
Por serem sacrifícios do ministério sacerdotal são especiais e não se preparam 
exactamente igual aos dos demais sacrifícios posteriores. O sacrifício do Messias é a 
base para o ministério sacerdotal de Melquisedeque. Através do seu sacrifício nós 
podemos apresentar sacrifícios espirituais.  
 
Quinta Leitura: 29:19-37 
 

29:21 Tomarás, então, do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os 
aspergirás sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus 
filhos com ele; para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus 
filhos e as vestes de seus filhos com ele.  

Este é o quinto passo na iniciação sacerdotal – a consagração. Este texto concorda com 
1 Pedro 1:2 onde está escrito: 

“Eleitos, segundo a presciência de Elohim Pai, em santificação do Espírito, para a 
obediência e a aspersão do sangue de Yeshua haMashiach, graça e paz vos sejam 
multiplicadas”.  
 

29:29 As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para 
serem ungidos nelas e consagrados nelas.  

 
As roupas ficavam consagradas. Isto significa que com a instituição dos sumos-
sacerdotes seguintes, não era necessário fazer estes sacrifícios. Tudo indica que não se 
derramava unção sobre o filho de Arão quando assumia o lugar do seu pai. Ao receber 
a roupa era ungido e consagrado automaticamente, cf. Números 20:25-28.  
 

29:35 Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei 
ordenado; por sete dias, os consagrarás.  

 
Os mesmos sacrifícios eram apresentados durante sete dias. Esse era o tempo 
necessário para iniciar o ministério sacerdotal levítico.  
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Sexta Leitura: 29:38-46  

29:38 Isto é o que oferecerás sobre o altar: dois cordeiros de um ano, cada 
dia, continuamente. 

Segundo Rashi, não implicava que os cordeiros tivessem um ano, mas sim que deveria 
ser sacrificados durante o seu primeiro ano de vida.  

29:39 Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro, ao pôr-do-sol. 

Este sacrifício foi chamado “tamid” – “contínuo”, porque se fazia todos os dias do ano, 
inclusivamente durante as festas. No livro de Ezequiel onde fala do milénio do Messias, 
quando o templo for restaurado, podemos encontrar todos os sacrifícios estabelecidos 
na Torá de YHWH dada a Moisés, menos o da tarde. É Provável que seja omitido 
porque foi nessa hora que morreu Yeshua, cf. Ezequiel 46:13-15.  

Sétima Leitura: 30:1-10  

30:6 Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do Testemunho, 
diante do propiciatório que está sobre o Testemunho, onde me avistarei 
contigo.  

 
O altar de outro não estava mais perto do véu que a mesa e o candeeiro. A expressão 
“diante” implica, segundo Rashí, que estava alinhado no lugar santo alinhavado em 
frente à arca.  

 

30:7 Arão queimará sobre ele o incenso aromático; cada manhã, quando 
preparar as lâmpadas, o queimará.  

Nas Escrituras, o incenso aromático simboliza o conhecimento, como lemos em 2 
Coríntios 2:14-15  

Graças, porém, a Elohim, que, no Messias, sempre nos conduz em triunfo e, por meio 
de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos 
para com Elohim o bom perfume do Messias, entre os que são salvos como entre os 
que se perdem. 
 
A queima do incenso simboliza oração com entendimento, como está escrito em 1 
Coríntios 14:15:   
 
“Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente; cantarei com 
o espírito, mas também cantarei com a mente”. 
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Em Apocalipse 5:8; 8:3-4 está escrito: 

“e, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos 
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro 
cheias de incenso, que são as orações dos santos (…)Veio outro anjo e ficou de pé 
junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-
lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do 
trono; e da mão do anjo subiu à presença de Elohim a fumaça do incenso, com as 
orações dos santos”.  
 

30:8 Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará; 
será incenso contínuo perante YHWH pelas vossas gerações. 

 
A oração no espírito está simbolizada pelo sacrifício no altar de bronze e a oração 
com o entendimento está simbolizado pela queima do incenso no altar de outro cada 
manhã e cada tarde. Isto ensina-nos sobre a importância de orar a cada manhã e a 
cada tarde no espírito e com o entendimento no ministério sacerdotal messiânico 
que temos. Devemos orar em entendimento pela manhã e pela tarde, pela manhã 
Yeshua foi colocado no madeiro e pela tarde entrega o Seu espírito. Sigamos o 
exemplo de Daniel, conforme 6:10-13.  
 

 

Fim da Parashá 20- Tetsavé (ordenarás).  

 

Shavua Tov.   
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