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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 24- VaYikrá (E chamou) 
(Levítico 1:1 – 6:7) 

 
Referência nos Profetas: Isaías 43:21 – 44:23. 
Referência nos Escritos Apostólicos: Hebreus 10:1-18. 
Salmo complementar: 50. 
 
NOTAS:  
 
(1) 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. 

(2) Todas as “midrashim”! bem como os comentários de rabinos, indicados nesta parashá, são apresentados apenas a 
título de curiosidade, como tal não devem de modo algum serem comparadas aos mandamentos da Torá revelada 
pelo Eterno a Moisés e que este escreveu para todas as gerações (chumash). Um dos nossos lemas de fé é não ir 
além daquilo que está escrito, como tal, a menção às midrashim e a comentários de rabinos são apenas a título 
indicativo para dar uma visão geral sobre como interpretam os rabinos determinados textos.  
.  

 

Porção Semanal da Torá: 24- VaYikrá (de Levítico 1:1 – 6:7)  

Significa “e chamou”. 

Introdução 

Em Levítico 7:37 está um resumo dos seis diferentes sacrifícios que se tinham apresentado 
ao Eterno até então, segundo está escrito: 

“Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela 
culpa, das ofertas da consagração e do sacrifício das ofertas de paz”  

1- Olá – Oferta de holocausto/ascensão – Levítico 1:1-17; 6:8-13; 
2- Minchá – Oblação/manjares – Levítico 2:1-16; 6:14-18; 
3- Chatat – (sacrifício) pelo pecado – Levítico 4:1 – 5:13; 6:2-30; 
4- Asham – (sacrifício) de culpa – Levítico 5:14 – 6:7; 7:1-10. 
5- Miluim – (ofertas) de consagração – Êxodo 29:1-37; Levítico 6:19-23; 
6- Shlamim – (ofertas) de paz – Levítico 3:1-17; 7:11-36. 

A oferta “olá” e a oferta “minchá” são “irmãs” assim como “chatat” e “asham” são “irmãos”. 
Quando falamos de irmãos é porque são oferecidos de forma similar e se assemelham 
entre si.  

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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Primeira leitura 1:1-13 
 

1:1-2 Chamou YHWH a Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse: Fala aos 
filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta a YHWH, trareis 
a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo.  
 

A palavra hebraica que foi traduzida como “oferta” é “korban” que significa “sacrifício”, 
“imolação”, “oferta”; “oblação”. Vem da palavra “karav” que significa “aproximar-se”, 
“apresentar-se”. Daqui aprendemos que o propósito dos sacrifícios é aproximarmo-nos do 
Eterno e apresentarmo-nos diante de Ele.  
 
Não é possível aproximarmo-nos do Eterno sem sacrifícios. O sacrifício é necessário para 
podermos aproximarmo-nos dEle e estar na sua presença, como lemos em Êxodo 23:15b; 
34:20b e Deuteronómio 16:16b.  
 
“Ninguém se apresentará diante de mim com as mãos vazias”.  
  
A oferta de holocausto é voluntária e pode ser oferecida por qualquer homem ou mulher, 
israelita ou não.  
 

1:3 Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito; à porta da 
tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante YHWH.  

 
Tanto as ofertas de ascensão como as oblações, são chamadas korbanot, plural de 
“korban”, e servem para aproximação ao Eterno, cf. 2:1. Este texto ensina-nos que aquele 
que entrega esta oferta voluntária, está obrigado a levar a oferta, ele mesmo, à entrada 
da tenda da congregação.  
 
A palavra hebraica que foi traduzida como “holocausto”, ou “oferta de ascensão” é “olá”. 
A raiz de “olá” é “alá” que significa “subir”, “ascender”, “escalar”, “alçar-se”, “brotar”, 
“crescer”, ou mesmo “imigrar para a terra de Israel”. Um “olé” é alguém que faz “aliyá”, ou 
seja, alguém que sobe para ler a Torá na sinagoga ou alguém que imigra para Israel. 
Ambos são chamados “olé”, no plural “olim”.  
 
Daqui aprendemos que o sacrifício chamado “olá” é um sacrifício que sobe até ao céu e 
também eleva aquele que o sacrifica.  
 
Portanto tem que ser feito com fogo, na medida em que o fumo (ar quente) sobre. O 
sacrifício de olá – ascensão – é para os abastados, e o sacrifício de minchá – oblação para 
os pobres, cf. 5:11.   
 
Em Génesis 4:3-5 está escrito:  
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“Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta [minchá] a 
YHWH. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. 
Agradou-se YHWH de Abel e de sua oferta [minchá]; ao passo que de Caim e de sua 
oferta [minchá] não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o 
semblante”.  
 
Neste texto aparece a palavra [minchá] que significa “don”, “presente”, “oferta”, “sacrifício”, 
“oblação”. Normalmente esta palavra é utilizada para ofertas sem sangue, mas neste caso 
vemos que também pode significar uma oferta com sangue. A oferta de Abel foi um animal 
(provavelmente queimado). Caim ofereceu uma oblação de cereais e frutos da terra. A 
Palavra não nos diz por que razão o Eterno rejeitou a oferta de Caim, contudo, é possível 
que tenha sido pelo facto de Caim ter tido a possibilidade também de oferecer um animal 
(visto que não era pobre), e não o ter feito.  
 
Sendo assim, quais foram as razões pelas quais a oferta de Caim não ter sido aceite? 
Podemos avançar algumas causas prováveis: 
  

- Não tinha uma atitude correcta diante do Eterno – não deu o melhor e o mais 
valioso.  

- Não tinha uma atitude correcta para com o seu irmão. A relação com o próximo é 
decisiva na hora de apresentar uma oferta diante do Eterno, cf. Mateus 5:23-24.  

- Não ofereceu qualquer animal, mas apenas o fruto da terra, apesar de ter tido a 
oportunidade de o fazer 

- Não teve em conta a revelação do derramamento de sangue que se tinha dado no 
jardim quando o Eterno sacrificou um animal para vestir Adão e Eva e assim cobrir 
a sua nudez que tinha sido causada pelo pecado.  

 
Qual a diferença entre “ola” e “minchá”? 
 
A “olá” normalmente envolve animais, e a “minchá” normalmente se oferece com o fruto 
da terra. Estas duas ofertas, são as primeiras a serem mencionadas nas Escrituras. Já 
vimos o exemplo de Caim e Abel que ofereceram minchá. A palavra “olá” aparece pela 
primeira vez em Génesis 8:20: 
 
“Levantou Noé um altar a YHWH e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu 
holocaustos sobre o altar”. 
 
O que mais se destaca na oferta de olá é o facto de se queimar todo o animal. Há três 
classes de olá apresentadas neste capítulo: 
 
 1:3 – de gado maior; 
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 1:10 – de gado miúdo; 
 1:14 – das aves. 
 
O valor da “olá” vai do mais caro ao mais barato. Logo o Eterno continua a dar a 
oportunidade para aqueles que não têm recursos nem sequer para uma pomba. Esses 
podiam oferecer farinha, azeite, incenso e sal, cf. 2:1, 4, 13.  
Isto ensina-nos que o estatuto económico não pode ser um impedimento para dar ofertas 
através das quais nos aproximamos do Eterno. O rico dá mais, o pobre dá menos, mas 
YHWH atenta para o coração e sabe quando uma pessoa oferece ou não segundo as 
suas possibilidades, como lemos em Lucas 21:1-4: 
  
“Estando Yeshua a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. Viu 
também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas; e disse: Verdadeiramente, 
vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como 
oferta daquilo que lhes sobrava; esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, 
todo o seu sustento”.  
 
Uma oferta que não é dada de coração, com generosidade, não é aceite pelo Eterno, 
porque Ele ama o que dá com alegria, cf. 2 Coríntios 9:7.  
  
 “macho sem defeito” – a oferta de “olá” tem que ser um macho sem defeito, cf. 1:10; 3:1, 
6; 4:3, 23, 28, 32, 5:15, 18; 6:6 etc. Isto alude ao Messias Yeshua que foi um varão sem 
pecado, como lemos em 1 Pedro 1:18-19: 
 
“sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados 
da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o 
precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado”.  
 
Isaías 53:9 “porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca”.  
 
1 Pedro 2:22 “o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano”. 
 
“à porta da tenda da congregação” – Os sacrifícios fazem-se diante da entrada do 
santuário. Isto ensina-nos que Yeshua foi sacrificado diante do Eterno. É impossível que 
o Messias tenha sido crucificado atrás do templo, porque assim não se cumpriria esta 
profecia. Todos os sacrifícios foram feitos à entrada do santuário, nunca atrás. 
 
Portanto ficam descartados quaisquer argumentos sobre a igreja do santo sepulcro ou o 
jardim da tumba, como lugares prováveis onde terá ocorrido a crucificação. Tinha que ser 
diante da entrada do Templo, ou seja, numa linha recta desde a entrada do templo até ao 
altar mifkad – o altar da novilha vermelha, localizado no Monte das Oliveiras.  
 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 24- VAYIKRÁ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 5 

 

Nessa mesma linha, um pouco mais acima, Yeshua foi colocado num madeiro, juntamente 
com dois ladrões. Há quem defenda que Yeshua foi pendurado numa árvore, e não numa 
estaca/cruz, e que essa árvore era uma figueira, a mesma que Yeshua tinha amaldiçoado 
uns dias antes, cf. Marcos 11:21. Quem defende essa teoria, relaciona-a com o facto de 
Adão ter tomado folhas de figueira para cobrir a sua nudez, e por isso alegam eu essa 
classe de árvore seja um instrumento de redenção para o homem, e que muito 
provavelmente a árvore da ciência do bem e do mal estava localizada no que hoje se 
conhece por monte das oliveiras.  
 
A ter fundamento essa teoria, faz com que o pecado se tenha introduzido no mundo, no 
mesmo lugar onde foi expiado/aniquilado. Esta teoria avança ainda que a viga horizontal 
onde Yeshua foi pregado, seria feita de cedro, cf. Levítico 14:4-6,  
 
Deste versículo (1:3) também aprendemos que um sacrifício serve como entrada para se 
aproximar do Eterno. O mesmo sacrifício é como uma porta, um meio de aproximação; 
por isso tem o nome de korban. Quando um sacrifício é dado segundo as normas da Torá, 
e com um coração sincero, alegre, puro e com espírito de entrega, produz sempre agrado 
diante do Eterno. Nem todas as ofertas são agradáveis para ele.  
 

1:4 “E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor 
dele, para a sua expiação”. 

 
A imposição das mãos implica principalmente três coisas: 
  

 Identificação – o animal representa aquele que lhe impõe as mãos, são um; 
 Transmissão – o pecado é transmitido ao animal; 
 Substituição – o animal morre no lugar do homem. 

 
“para a sua expiação” – a palavra hebraica que foi traduzida como “expiação” é “kapar” 
que significa “expiar”, “cobrir”. Isto ensina-nos que o holocausto/oferta de ascensão tem o 
ingrediente da expiação no sentido de perdoar os pecados, cobrir as faltas. É uma sombra 
do Messias cuja morte não cobre somente os pecados, mas também os elimina. Todos os 
sacrifícios são sombras do sacrifício do Messias.  
 

1:5 “Depois, imolará o novilho perante YHWH; e os filhos de Arão, os sacerdotes, 
apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da 
porta da tenda da congregação”.  

 
Aquele que traz a oferta pode degolá-la se desejar, contudo só os sacerdotes podem 
oferecer o sangue sobre o altar. O sacrifício é feito diante do Eterno, tal como a morte do 
Messias Yeshua foi diante do Eterno.  
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1:6 “Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços”. 
 
Não se oferece todo o animal de uma vez, mas sim pouco a pouco, segundo os seus 
cortes. Isto implica que existem cortes específicos próprios do animal. Segundo o Talmud 
são dez os cortes aplicados no animal. De igual modo, quando há uma entrega total do 
ser humano, o Eterno reclama pouco a pouco, degrau a degrau para ser consagrado para 
uso exclusivo dEle.  
 

1:7 E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem 
lenha sobre o fogo. 

 
Segundo o Midrash, o fogo nunca deixou de estar aceso sobre o altar até que foi 
construído o templo de Jerusalém. Esse fogo tinha caído do céu. Quando o templo de 
Salomão foi construído, caiu fogo de novo do céu sobre o altar. Os sacerdotes mantinham 
o fogo continuamente, tendo cessado nos dias do Rei Manassés. Contudo a própria Torá, 
neste mesmo versículo diz-nos que aos sacerdotes lhes é ordenado colocar lenha e 
acender o fogo sobre o altar.  
 
O fogo é uma classe de energia. Para que um sacrifício seja aceite tem que ser dado com 
alegria e entusiasmo, como um fogo no coração, que é o fogo do amor, como está escrito 
em Cantares 8:6-7: 
 
“Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é 
forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme; as suas brasas são brasas de fogo, 
labaredas de YHWH  
As muitas águas não poderiam apagar esse amor nem os rios afogá-lo; ainda que alguém 
desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam”.  
 
Isto ensina-nos que Yeshua morreu com alegria e com fogo de amor no seu coração. Isto 
também se vê no Salmo 118:24 que provavelmente terá sido o que ele cantou no dia que 
morreu, cf. Mateus 26:30.   
 
O mesmo aconteceu com o sacrifício de Isaque (não consumado); tanto Abraão como 
Isaque estavam alegres em seus corações no momento do sacrifício, cf. Génesis 22. Os 
sacrifícios só são aceites, quando está presente o fogo da alegria e o amor no coração. 
Por isso não se podia oferecer vinho sem álcool no templo, tinha que ser fermentado – ter 
fogo cf. Números 28:7.  
  
  

1:8 “Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, 
a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar”. 
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A primeira parte que é oferecida do animal, aparte do sangue, é a cabeça. A primeira letra 
do alfabeto hebraico é o Alef, que significa “cabeça de touro”, “um” e “o primeiro”. Por isso 
a primeira coisa a ser oferecida é a cabeça.  
 
A cabeça representa a mente do homem, que é o que primeiro deve ser entregue ao 
Eterno, para ser “queimada”, conforme lemos em Romanos 12:1-2: 
 
“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional [da cabeça]. E não 
vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente [na 
cabeça], para que experimenteis qual é a vontade de Elohim: o que é bom, aceitável e 
perfeito.” 
 
“e o redenho, sobre a lenha” – o redenho (em hebraico: ר דֶּ  é uma espécie de gordura(פֶּ
que protege as entranhas. Há três tipos de gordura no corpo: 
 

 A energia acumulada em forma de gordura, principalmente debaixo da pele; 
 A gordura vermelha que produz calor no corpo e que queima as calorias dos 

alimentos.  
 A gordura que envolve as entranhas a fim de as proteger de golpes e impactos 

prejudiciais.  
 
É esta última que se oferece no altar. Coloca-se em cima da cabeça do animal para cobrir 
o corte. Segundo Rashí, é para mostrar respeito diante do Altíssimo. 
 

1:9 Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água; e queimará 
tudo isso sobre o altar; é holocausto, oferta queimada, de aroma agradável a 
YHWH.  

 
As entranhas e as patas são lavadas em água e logo queimadas no fogo do altar. O aroma 
é agradável para YHWH, não no sentido do Eterno desfrutar do sacrifício de um animal 
inocente, visto que o seu carácter não é sádico, e tampouco tem necessidade dos 
sacrifícios cf. Salmo 50:7-13 
 
“Escuta, povo meu, e eu falarei; ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Elohim, o 
teu Elohim. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos 
continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes, dos teus 
apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre 
as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que 
pululam no campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois o mundo é meu e quanto nele se 
contém. Acaso, como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos?”.  
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O odor diante do Eterno não emana do animal sacrificado, mas sim do coração da pessoa 
que leva o sacrifício. Se o coração do homem não está entregue a Ele, o seu sacrifício 
não é agradável.  
 
Por isso está escrito que YHWH atentou com agrado para Abel e sua oferta. Em primeiro 
lugar atenta para o coração e logo para a oferta. A oferta é uma expressão de um coração 
que ama.  
 
Por outro lado podemos destacar a oferta do Messias Yeshua que está simbolizada em 
todos os sacrifícios. Ao ver o animal sacrificado da forma correcta, YHWH recorda o 
sacrifício do Seu Filho, e dessa forma, Ele se agrada, porque o resultado desse sacrifício 
é imensamente positivo para toda a criação.  
 
Aplicação pessoal da oferta de ascensão/holocausto 
 
A “olá” representa a entrega total das nossas vidas. Damos-Lhe (ao Eterno) tudo aquilo 
que somos. Não damos em primeiro lugar o que temos ou o que podemos alcançar, mas 
sim a nós mesmos como oferta de ascensão, para ser consumidos diante, pois nós não 
pertencemos a nós mesmos.  
 
No momento da entrega somos apresentados diante Ele, para logo, pouco a pouco, 
experimentar a “olá”, começando por entregar-Lhe a nossa vida, representada pelo 
sangue.   
 
Depois de dar-lhe a nossa vida, Ele divide-nos em partes. Primeiro toma a nossa cabeça 
a nossa mente, e queima-a para que nada reste do que era nosso. Então a nossa oração 
será “não se faça a minha vontade mas sim a tua. As coisas não são da forma que eu as 
entendo, mas sim segundo o que tu entendes e segundo estão reveladas na tua Tora”.  
 
O passo seguinte do nosso ser é quando é tirada a “gordura”, aquela protecção que cobre 
as nossas entranhas (os nossos motivos, intenções e sentimentos), e a nossa 
insensibilidade aos assuntos espirituais é eliminada. Podemos comparar isso com a 
circuncisão do coração, cf. Deuteronómio 10:16. 
 
Também pode ser comparado com a eliminação do muro de protecção de argumentos em 
torno das emoções e da mente de uma pessoa, como lemos em 2 Coríntios 10:3-6: 
 
“Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da 
nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Elohim, para destruição das 
fortalezas; destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento 
de Elohim, e levando cativo todo entendimento à obediência do Messias, e estando 
prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência”.  
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Daqui aprendemos que toda a desobediência na sociedade pode ser combatida e 
destruída por uma comunidade que teve a experiência da “olá”, o sacrifício de ascensão, 
uma entrega total, na qual os argumentos da desobediência foram queimados no fogo 
divino. O mundo está como está devido à desobediência nas comunidades dos filhos de 
Elohim.  
 
O passo seguinte da oferta de ascensão é que as entranhas e as patas sejam lavadas em 
água, a qual representa o processo de purificação pela Torá, como está escrito em João 
15:3: 
  
 “Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado”.  
 
Efésios 5:26 “para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra”.  
 
As entranhas representam os motivos, as emoções, os desejos, etc. As patas representam 
a nossa conduta, o caminhar, o nosso estilo de vida. Os nossos motivos e a nossa conduta 
têm que ser purificados pela Torá para poder ser oferecidos diante do Eterno como um 
cheiro agradável. O Eterno nunca aceita os nossos desejos sem os ter purificado pela 
Torá, e tampouco aceita o nosso estilo de vida sem a purificação da Palavra.  
 
Tudo tem que passar por uma correcção, mediante o processo de estudo da Torá dirigido 
pelo Ruash haKodesh (O Espírito do Santo). Nas Escrituras, tanto a Torá, como o Espírito 
são simbolizados pela água.  
  
Na “olá”, tudo tem que ser queimado. Isto significa que não nos devemos agarrar-nos a 
nada nesta vida se desejamos ser agradáveis para com YHWH. Tudo tem que ser 
entregue ao Nosso Pai celestial, peça por peça.  
 
Quando nos apresentamos ao Eterno pela primeira vez com alegria e com desejo de o 
servir e ser seu servo e seu amigo, Ele recebe a nossa vida, e dá-nos uma nova no lugar 
daquela que entregámos. 
 
Essa nova vida é a vida de ressurreição através de Yeshua. Logo irá reclamando parte a 
parte, aprofundando a entrega até que nada reste do nosso anterior ser, e só dependamos 
da nova vida de ressurreição que há no Messias. Quando tivermos atingido esse nível da 
oferta de ascensão, sentimos e dizemos que a nossa vida (anterior) nada significa para 
nós, como lemos em Actos 20:24:  
 
“Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha 
carreira e o ministério que recebi do Senhor Yeshua, para dar testemunho do evangelho 
da graça de Elohim”.  
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Mateus 10:39 “Quem achar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a sua vida por amor de 
mim achá-la-á”.  
  
Lucas 22:42 “Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia, não se faça a minha 
vontade, mas sim a tua”.  
 
Segunda Leitura: 1:14 – 2:6 
 
“Se a sua oferta a YHWH for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de 
pombinhos”. 
 
Segundo Rashi, as rolas, neste caso os machos, refere-se só aos adultos e os pombinhos 
só às crias.  
   

2:1 “Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares a YHWH, a sua oferta será 
de flor de farinha; nela, deitará azeite e, sobre ela, porá incenso”. 

 
A palavra hebraica que foi traduzida como “alguma” é “nefesh” que como já vimos noutras 
porções significa “alma”. A oblação/oferta de manjares, em hebraico minchá, é o sacrifício 
dos pobres, que não tem meios suficientes para oferecer um animal. O Talmud destaca 
esse facto dizendo que quando o pobre oferece uma minchá, é contado como se tivesse 
oferecido a sua própria alma ao Eterno. 
 
A oblação tem que ser de farinha de trigo, que é considerada como a melhor farinha. A 
cevada era mais barata, cf. 2 Reis 7:1; Apocalipse 6:6.   
 
Há cinco tipos de oblação, descritos nos versículos 2:1-10. Todas têm farinha de trigo, e 
a diferença entre elas consiste na sua forma de preparação. Segundo Levítico 14:21, uma 
oblação tinha que ter, como mínimo, a décima parte de uma efa de farinha e um log de 
azeite.  
 
Uma efa equivale a cerca de 24,8 litros, segundo o cálculo do rabino A. H. Naé. Um log 
equivale a seis beitsim “ovos”, entre 344 e 602 mililitros.  
 
Segundo Rashí, vertia-se o azeite sobre toda a farinha, e punha-se incenso sobre uma 
parte dela. Segundo outra opinião misturava-se a farinha com o azeite. Neste vs. 
Aprendemos que alguém que não fosse sacerdote, podia preparar esta oferta.  
 

2:2 Levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um 
punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará 
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como porção memorial sobre o altar; é oferta queimada, de aroma agradável a 
YHWH.  

 
Os cinco tipos de oblação são os seguintes: 
 

 Solet- uma décima de uma efá de farinha, junto com um log de azeite e incenso – 
2:1-3; 

 Chalot- Dez bolos de farinha envolta em azeite e cozidas no forno – 2:4; 
 Rekikin- Bolinhos asmos untados com azeite, 1:4; 
 Machabat- Oblações de bolos crocantes de farinha misturada com azeite e fritos 

em azeite num recipiente pouco fundo que existia no templo – uma espécie de 
coscorões, 1:5-6.  

 Marcheshet- Oblações se farinha misturada com azeite e fritas em azeite num 
recipiente fundo que havia no templo, 1:7-10. 

 
Terceira Leitura: 2:7-16 
 

2:8 E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás a YHWH, será apresentada 
ao sacerdote, o qual a levará ao altar.  

 
A oferta pode ser preparada por qualquer pessoa, mas só o sacerdote a pode apresentar 
diante do Eterno,  
 

2:11 Nenhuma oferta de manjares, que oferecerdes a YHWH, se fará com 
fermento; porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta 
queimada a YHWH. 

   
Segundo Rashi, a parte doce de um fruto é chamada “devash” – “mel”. É evidente porque 
no versículo seguinte diz que serve como primícias. Mas as primícias não foram servidas 
com “mel” no seu sentido literal, mas sim dos frutos (a parte doce).   
  

2:12 “Deles, oferecereis a YHWH por oferta das primícias; porém sobre o altar 
não subirão por cheiro suave”.  

 
O “mel” (que como já vimos representa a parte doce de um fruto) e o fermento podiam ser 
oferecidos excepcionalmente nas primícias cf. Levítico 2:12. No dia de 
Shavuot/Pentecostes a levedura é oferecida nos pães das primícias cf. 23:17.  
 
O “mel” das frutas é dado como primícias das frutas doces das árvores, como os figos. O 
“mel” representa a pessoa que só deseja o usufruto da vida. A levedura representa a 
pessoa soberba e altiva. Nenhuma destas agrada ao Eterno.  
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2:13 E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal; e não deixarás faltar à 
tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus; em toda a tua oferta 
oferecerás sal.  

 
Todas as ofertas eram salgadas antes de ser colocadas no fogo do altar. Segundo 
Rambam, as ofertas de gado eram salgadas sobre a rampa do altar e as ofertas de aves  
e as oblações eram salgadas sobre o altar. O sal tem a capacidade de conservar e 
simboliza o pacto e a paz, como lemos em Marcos 9:50: 
 
“Bom é o sal; mas, se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende 
sal em vós mesmos e paz uns com os outros”. 
  
2 Crónicas 13:5 Não vos convém saber que YHWH, Elohim de Israel, deu para sempre a 
David a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal?  
 
Colossenses 4:6 A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para 
saberdes como deveis responder a cada um. 
  

2:14 Se trouxeres a YHWH oferta de manjares das primícias, farás a oferta de 
manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos 
esmagados de espigas verdes.  

 
Este texto fala do ômer, a oferta de cevada que se dava no templo depois do sacrifício de 
Pêssach (Páscoa). Neste texto esta oferta é chamada “primícias”, em hebraico “bikurim”.  
 
A cevada é o primeiro cereal que amadurece em Israel, e é ela que nos dá o primeiro 
indício de que o novo ano está prestes a iniciar. Esta era a única oferta de cevada que se 
dava no templo, já que todas as demais ofertas de cereais, eram de trigo.  
 
Segundo o Talmude, as espigas era secas no fogo, num tubo que se usava para tostar e 
logo cortadas e moídas. Esta oferta simboliza a ressurreição do Messias, como lemos em 
1 Coríntios 15:20-23: 
 
“Mas, de facto, o Messias ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que 
dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a 
ressurreição dos mortos. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também 
todos serão vivificados no Messias. Cada um, porém, por sua própria ordem: o Messias, 
as primícias; depois, os que são do Messias, na sua vinda.”  
As primícias da cevada eram oferecidas no dia a seguir ao sábado semanal que se segue 
ao sacrifício de Pêssach (Páscoa). Ou seja, caso o 14 de Aviv caísse por exemplo a uma 
quarta-feira, as primícias seriam oferecidas no dia seguinte ao sábado semanal que se lhe 
seguisse, conforme esquema abaixo: 
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Quarta-feira- 14 Quinta-feira- 15 Sexta-feira- 16 Sábado- 17 Domingo- 18 

Sacrifíco 
Páscoa 

1º dia da Festa 
dos Pães 

Asmos 
(sábado anual). 

 Sábado 
semanal. 

Oferta das primícias da 
cevada- O dia a seguir ao 

Sábado. Início da contagem 
para Shavuot (Pentecostes) 

 
Esta é o modelo bíblico para a oferta das primícias, e assim fazem os judeus caraítas 
ainda hoje. Contudo, o judaísmo rabínico, faz a contagem a partir do dia 16 de Aviv, visto 
que interpretam que o “sábado” da frase “o dia a seguir ao sábado” alude ao 1º dia da 
Festa dos pães asmos e não ao sétimo dia da semana.  
 
Isto porque o dia 15 de Aviv (o primeiro dia da festa dos pães asmos, é também chamado 
de sábado por ser um dia de santa convocação no qual o trabalho não é permitido.  
 
Muito poderíamos falar sobre esse assunto, contudo, isso já está bem explorado num dos 
estudos que constam no nosso site intitulado – “a contagem para o Pentecostes” que pode 
ser acedido em http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com 
 
Aplicação pessoal da oblação 
 
O sacrifício de “olá” é feito com animais. Estes animais representam a vida do homem. 
Quando se entrega um animal para ser queimado é dada uma mensagem ao Eterno: “eu 
pertenço inteiramente a ti Pai”.  Esta oferta representa a nossa entrega total. 
  
A oferta de minchá é feito com produtos agrícolas. Estes produtos representam o trabalho 
do homem. Quando esta oferta é feita é como se estivéssemos a dizer: “o meu trabalho é 
para ti inteiramente”. A oblação representa o nosso serviço ao Eterno. 
 
Enquanto a oferta de ascensão/holocausto não é comida, já a maior parte das ofertas de 
oblação é alimento para os sacerdotes. Só um punhado de farinha é oferecido no altar 
junto com todo o incenso. Isto ensina-nos que o serviço que fazemos para o Eterno é 
expressado principalmente através do líder que ele pôs sobre nós- Yeshua haMaschiach. 
 
O incenso representa a oração e os louvores ao Eterno, cf. Salmo 141:2, Apocalipse 5:8.  
O facto de todo o incenso ter que ser oferecido ao Eterno insina que não podemos dar 
louvor supremo ou orar à criação (aos homens) mas sim apenas ao Pai celestial.  
 
As orações e as esmolas dadas ao povo de Israel por Cornélio, foram recebidas como 
uma minchá no céu, como lemos em Actos 10:4: 
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“Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que queres, Senhor? E o 
anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de 
YHWH”.  
 
Não se pode servir ao Eterno sem servir à liderança que ele instituiu, como está escrito 
em 2 Coríntios 8:5: 
 
“E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, 
primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus”;  
 
Primeiro deram-se ao Senhor, o qual é o sacrifício de “olá” – de entrega total ao Eterno, e 
logo aos apóstolos a quem foi dada a autoridade sobre os demais.  
 
Aquele que se entrega totalmente ao Eterno, submete-se automaticamente à liderança 
instituída por Ele. É impossível ser fiel ao Eterno e ao mesmo tempo negar a Yeshua, que 
foi instituído pelo Eterno como o Senhor de todos.  
 
Aqueles que crêem que podem chegar ao Pai sem Yeshua estão negando a ordem que o 
Eterno, Nosso Pai estabeleceu.  
 
O Pai busca aqueles que o amam e adoram. Quem o adora é aquele que se entrega 
directamente a Ele e que passou pela experiência de “olá”. Só aquele que passa pela “olá” 
pode servir ao Eterno. Por isso a “olá” é apresentada antes da “minchá”. O Eterno procura 
corações predispostos a fazer a Sua vontade, como lemos em 2 Crónicas 16:9a:  
  
“Porque, quanto A YHWH, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para 
com aqueles cujo coração é totalmente dele”; 
 
O mais importante é a nossa relação com o Pai celestial e com o Seu filho Yeshua, que 
ele designou como Messias, enviado por Ele. Nessa relação está expressa o maior 
galardão, a vida eterna, como lemos em João 17:3: 
 
“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Eloha verdadeiro, e a Yeshua 
haMashiach, a quem enviaste”.  
 
Mateus 7:22-23 “Muitos, naquele dia, hão-de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não 
temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demónios, e em teu 
nome não fizemos muitos milagres?. Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. 
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade”.  
 
Neste texto percebemos que muitos fazem grandes feitos em nome do Messias, sem 
terem o mais importante – uma relação íntima com ele. Como já vimos antes, o conceito 
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hebraico de “conhecer” não significa ter um conhecimento intelectual, mas sim uma 
experiência pessoal. Essa experiência pessoal só é adquirida quando andamos segundo 
a Sua vontade.  
 
A palavra grega que foi traduzida como “iniquidade” é “anomia”, que significa “ausência 
de lei”. Isto ensina-nos várias coisas; 
 
A Torá estabelece que não se pode fazer algo em nome de outra pessoa sem ter o aval 
dessa pessoa, ou que tenha sido enviado por essa pessoa e para falar em seu nome. 
Nesse caso vemos que haverão muitos que no dia do juízo vão dizer ao Messias que 
fizeram obras maravilhosas em seu nome.  
 
Contudo, esses violaram a Torá, porque não têm uma relação íntima com ele e como tal 
não receberam autorização para profetizar e fazer milagres em seu nome. Buscavam 
apenas a sua própria honra e fizeram essas obras para mérito próprio. É possível fazer 
milagres e profetizar em nome de Yeshua (e seus derivados linguísticos), e mesmo assim 
não agradar ao Eterno. Qual é a chave para que isso não aconteça? A obediência à Torá, 
que se traduz numa relação pessoal do Eterno e o Seu Messias. Este texto também nos 
ensina que a obediência aos mandamentos da Torá está relacionada com a relação com 
o Messias Yeshua; aquele que diz que o conhece mas viola os mandamentos do Eterno 
que foram dados através de Moisés é mentiroso cf. o texto de 1 João 2:35, 3:24.  
 
Os mandamentos do Messias são os mesmos que os mandamentos dados pelo Seu Pai 
a Moisés, porque YHWH não se contradiz nem muda de opinião e a Sua Palavra subsiste 
eternamente.  
 
Quarta Leitura: 3:1-16 
 

3:1 Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho 
ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante de YHWH.  

 
Este sacrifício também é chamado “korban”, traduzido como oferta. Daqui aprendemos 
que o propósito principal deste sacrifício é permitir que nos possamos aproximar do 
Eterno. Esse é o propósito principal em todos os sacrifícios. O shlamim (sacrifício pacífico), 
também é voluntário, tal como “olá” e “minchá”.  
 
Na “olá” só se oferecem animais machos, mas na oferta de “shlamim” tanto pode ser 
macho ou fêmea. Para os animais serem aceites não podem ter defeito, isto porque o 
Eterno merece o melhor, e por isso, constituía-se uma ofensa oferecer-lhe em sacrifício 
animais defeituosos, como lemos em Malaquias 1:8-10.  
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Este sacrifício é chamado pacífico, porque se baseia numa relação de paz com o Eterno, 
por termos sido justificados pela fé (Romanos 5:1).  
  
Somente uma parte do sacrifício pacífico era entregue no templo. O resto era comido em 
qualquer lugar do átrio ou dentro das muralhas de Jerusalém. Mediante este sacrifício 
podia-se desfrutar juntamente com YHWH, comendo com a família e os amigos. Esta 
comida constitui uma forma de desfrutar da íntima relação com YHWH.  

 
3:5 E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, 
que estará sobre a lenha no fogo; é oferta queimada, de aroma agradável a 
YHWH.  

 
A palavra hebraica que foi traduzida como “em cima” é “al”. Normalmente significa em 
cima ou sobre, mas também pode significar “além disso”.  
 
Isso significa que as partes separadas do animal do sacrifício de paz, são queimadas 
sobre o altar depois da oferta de ascensão contínua. Isso ensina-nos que não pode haver 
um verdadeiro desfrutar da comunhão com o Eterno, sem antes se entregar totalmente. 
 

 A olá diz: toda a minha vida é para ti; 
 A minchá diz: sirvo-te com toda a minha vida; 
 O shlamim diz: Tu és a minha alegria e o meu deleite. Quero estar contigo junto 

com a minha família e meus amigos, passar tempo na tua presença, louvando-te e 
receber as tuas bênçãos. 

 
3:17 Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas 
moradas; gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. 

 
Esta proibição aplica-se em todas as moradas, isto é, mesmo depois da destruição do 
templo. A proibição sobre a gordura, diz respeito à gordura que envolve os órgãos internos 
(as vísceras), cf. nos mostram os vs. anteriores: 
 
 3:14-16 “Depois, trará dela a sua oferta, por oferta queimada A YHWH: a gordura que 
cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois 
rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos; e o redenho sobre o fígado com 
os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar; é manjar da oferta 
queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será de YHWH”.  
 
Quinta Leitura: 4:1-26 
  

4:2-3 “Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância 
contra qualquer dos mandamentos de YHWH por fazer contra algum deles o que 
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não se deve fazer, se for o sacerdote ungido a pecar trazendo a culpa sobre o 
povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito a YHWH, como oferta 
pelo pecado”. 

 
Agora passamos à oferta de “chatat”. A palavra “chatat” – “erro”; “pecado”, vem da raiz 
“chatá” que significa “falhar”, “errar”, “pecar”. Em Levítico 4:23, esta oferta também é 
chamada “korban”, o que demonstra que esta oferta também é um meio de nos 
aproximarmos do Eterno; quando pecamos afastamo-nos dele, quando nos arrependemos 
aproximamo-nos dele.  
 
Na Septuanginta esta palavra é traduzida como “pecado”. Logo, o termo grego técnico 
para uma oferta de pecado é simplesmente “pecado”. Tendo em conta este facto, 
poderemos entender correctamente o texto grego de 2 Coríntios 5:21 onde está escrito:  
 
“Aquele [Yeshua] que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que, nele, 
fôssemos feitos justiça de Elohim”. 
  
Isto significa que o Messias foi feito um “sacrifício de pecado”, “chatat” por nós. Não que 
ele tenha sido feito pecado, no sentido literal da palavra, mas nessa expressão há uma 
alusão clara ao sacrifício pelo pecado que encontramos em Levítico 4. O pecado implica 
que seja feito um sacrifício para expiação.  
 
Há dois tipos de sacrifícios pelo pecado: chatat e asham. O primeiro expia certos pecados 
cometidos por erro/ignorância, o segundo expia certos pecados cometidos por 
premeditação/consciência.  
 
O chatat expia pelos pecados contra mandamentos que se fossem cometidos 
deliberadamente, o pecador teria sido réu do castigo de “karet” (extirpação). Existem 43 
pecados deste tipo, e a maioria estão relacionados a relações sexuais proibidas.  
 
O chatat só expia esses pecados quando são cometidos por ignorância. Isto ensina-nos 
que a falta de conhecimento não descarta o pecador da sua responsabilidade. O que peca 
por desconhecimento também é culpado diante do Eterno.  
 
No primeiro caso fala-se do sacerdote ungido que peca, trazendo a culpa sobre o povo. 
Como o sumo-sacerdote representa o povo, o seu pecado repercute por toda a nação. O 
pecado também pode consistir no facto do sumo-sacerdote fazer uma errada interpretação 
da Torá e logo ele mesmo siga essa decisão de halachá (prática) equivocada fazendo 
com que o povo também lhe siga o exemplo. 
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“se o sacerdote ungido” – Em hebraico é “há-kohen haMaschiach”. Esta é a primeira vez 
que aparece a expressão “há-Mashiach” – o Ungido – nas Escrituras. A expressão aparece 
três vezes nesta leitura (v. 3, 5 e 16).  
É deveras interessante constatar que na primeira vez que o Ungido (Messias) é 
apresentado nas Escrituras, seja em relação ao sacrifício pelo pecado.  
 
Temos três testemunhas firmes que mostram que a tarefa primordial do Messias é redimir 
o mundo através do seu próprio sacrifício de pecado “para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida Eterna” João 3:16b. 
 
“se for o sacerdote ungido [haMaschiach] a pecar trazendo culpa sobre o povo”, - Neste 
texto está escrito que o Messias é aquele que tem o pecado e esse pecado chega sobre 
o povo. A imagem da sombra messiânica está invertida. O pecado do povo veio sobre o 
Messias Yeshua, e a sua justiça veio sobre o povo.  
 

4:5 “Então, o sacerdote ungido [haMaschiach] tomará do sangue do novilho e o 
trará à tenda da congregação”; 
  

Aqui lemos que haMaschiach (Ungido) é quem traz o sangue ao tabernáculo, assim como 
Yeshua (o Messias) levou o seu próprio sangue ao tabernáculo no céu.  
 
No vs. 16 está escrito: “Então, o sacerdote ungido [haMaschiach] trará do sangue do 
novilho à tenda da congregação”. 
 
Parte do sangue foi levado ao tabernáculo. Isto fala do momento em que o Messias 
Yeshua levou o seu sangue ao tabernáculo celestial, como lemos em Hebreus 9:12: 
 
“não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou 
no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção”. 
 

4:11-12 “Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as 
entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um 
lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha; será queimado 
onde se lança a cinza”.  
 

Quando o sangue é levado dentro do tabernáculo, o resto do animal não se pode comer, 
mas é sim queimado fora do acampamento, cf. Levítico 4:2; 6:60; 16:27, Hebreus 13:11-
12.  
 
Isto aponta para a morte do Messias, cujo sangue foi levado ao interior do tabernáculo 
celestial. A sua morte ocorre fora das muralhas da cidade perto do altar que estava no 
Monte das Oliveiras.  
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Todos os sacrifícios são sombras do sacrifício do Messias, e com base nesse sacrifício, 
todos os outros prescritos na Torá obtêm validade diante do Eterno.  
 

4:13 Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e se isso passar 
despercebido à comunidade, e se fizerem, o contrário ao que YHWH estabeleceu 
nos seus mandamentos, tornando-se assim culpados. 

 
Segundo Rashi, a congregação da qual se fala aqui dependia dos 71 membros do tribunal 
da nação, a quem tinham sido dados poderes legislativos, judiciais e em certos casos, 
executivos. Se este tribunal se equivocasse numa decisão de halachá (o código de 
conduta israelita), toda a congregação seguir-lhe-ia o exemplo, e por “erro” agiam contra 
o que era proibido pela Torá. Nesses casos era oferecido um novilho por esse pecado de 
todo o povo.  
 

4:22 Quando um líder pecar, e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que 
YHWH, seu Elohim, ordenou que não fizessem, e se tornar culpado;  

 
Se um chefe, ou líder peca por erro, isto é, se viola algum dos mandamentos, tem que 
apresentar também uma oferta como sacrifício do pecado.   
 

4:24 “E porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola 
o holocausto, perante YHWH; é oferta pelo pecado”.  
 

O lugar onde é degolada a “olá”, é degolado o “chatar” para não envergonhar o pecador, 
cf. v. 29, 33. Dessa forma, os demais não percebem se o sacrifício é de 
ascensão/holocausto ou de pecado, não dando assim azo a más-línguas e maus 
pensamentos. O Eterno protege dessa forma a fama do pecador arrependido.  

 
4:27 Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma 
das coisas que YHWH ordenou que não fizessem, e se tornar culpada;  

 
Se um elemento do povo peca por erro, terá que trazer uma cabra como sacrifício do 
pecado para que receba o perdão.  
  
Lucas 23:34a: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”. 
  
1 Timóteo 1:13 “a mim, que, noutro tempo, era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Mas 
obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade”. 
 
Estes dois textos mostram-nos que o perdão é concedido quando há ignorância naqueles 
que pecam. Se alguém realmente desconhece o que faz quando peca, poderá obter 
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perdão. Mas se peca, sabendo aquilo que faz e com o propósito de desafiar o Eterno, 
nunca terá perdão jamais.  
  
Em Números 15:27-31 está escrito: Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará 
uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa 
que errou, quando pecar por ignorância perante YHWH fazendo expiação por ela, e lhe 
será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles 
habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que 
fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais quer dos estrangeiros, injuria a 
YHWH; tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra de 
YHWH e violou o seu mandamento; será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será 
sobre ela. 
 
O pecado em si não pode ser perdoado. O homem que peca é que é perdoado. O pecado 
nunca será aceite pelo Eterno, tem sim que ser afastado do homem para que possa ser 
totalmente perdoado e restaurado.  
 
Aquele que obra com altivez, desafiando o Eterno, nunca será perdoado. Se realmente se 
está consciente da gravidade do pecado que pensa cometer, e mesmo assim comete-o, 
não terá perdão.  
  
Marcos 3:28-30 “Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens: os 
pecados e as blasfémias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito 
Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto, porque diziam: 
Está possesso de um espírito imundo”. Ver também Mateus 12:32 
 
O Espírito Santo dá-nos o discernimento para saber o que é e não é pecado. Quando 
pecamos com consciência e deliberadamente esse é um pecado contra o Espírito Santo 
que nos diz que não o devemos fazer. Isso está directamente ligado com o texto de 
Hebreus 6:4-6 que diz: 
 
“Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, 
e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as 
virtudes do século futuro, e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento; 
pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério”.  
 
Quem peca consciente e deliberadamente, desafia o Eterno e atenta contra a porção de 
Espírito Santo que lhe é concedida.  
 
Neste caso relatado em Marcos 3:28-30, o pecado contra o Espírito consistia em dizer que 
Yeshua tinha um espírito imundo. Isto porque Yeshua ensinava de acordo com a Torá, e 
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mesmo assim era acusado de nele ter um Espírito imundo, e atribuíam a satanás a obra 
do Eterno. Esses não podiam obter perdão por tal blasfémia.  
 
Como a blasfémia contra o Eterno não tem perdão cf. Números 15:30, assim a blasfémia 
contra o Espírito não tem perdão. Assim deduzimos que o Espírito de Santidade é a 
Presença revelada pelo próprio Eterno 
  
O arrependimento é um fruto de uma interacção entre o Eterno e o homem. Se o Eterno 
se retira do homem, é impossível que este viva, e que se possa arrepender. Romanos 2:4 
diz que a bondade de Elohim nos guia ao arrependimento. Sem essa bondade nunca 
poderíamos alcançar um verdadeiro arrependimento. 
  
Os pecados perdoáveis são os que são cometidos por erro, ignorância ou fraqueza. Mas 
os que se cometem por rebeldia, em desafio ao Eterno, com plena consciência da 
gravidade desse pecado, não tem perdão. Um exemplo disso é o de Yehudá (Judas), o 
discípulo que traiu Yeshua. Ele teve várias oportunidades para se arrepender, mas no final 
não quis e perdeu a possibilidade de arrependimento. Melhor era se não tivesse nascido. 
Tenhamos temor ao Eterno, para não pecar.  
 
Sexta Leitura: 4:27 – 5:10 
 
Os sacrifícios por pecar por ignorância, são de carácter fixo. Tanto o rico como o pobre 
teria que sacrificar o mesmo. Mas no capítulo 5 encontramos outro tipo de sacrifício de 
chatat que é de carácter variável, segundo as possibilidades financeiras do pecador. Este 
sacrifício é chamado “korban olé ve-yored”, “oferta que sobe e desce”, ou seja, variável 
consoante as possibilidades da pessoa. Este sacrifício é oferecido por cometer uma das 
três transgressões seguintes: 
 

 Um juramento de falso testemunho, cf. Levítico 5:1; 
 Se entra no templo ou come dos sacrifícios em estado de tumá (impureza ritual), 

Levítico 5:2-3; 
 Um juramento falso não intencional. Por exemplo, se jura não ter feito algo que logo 

se dá conta que fê-lo sem se aperceber. Levítico 5:2-3.  
 

5:3 Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, 
com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado; 

 
A “imundícia de um homem” refere-se a um cadáver, ou restos de um cadáver, que é a 
fonte principal da impureza ritual. Uma pessoa torna-se culpada se entrar no santuário em 
estado de impureza ritual por ter tocado um morto ou inclusivamente por ter tocado uma 
pessoa que tocou num cadáver cf. Números 9:7; 19:13.  
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A forma de se purificar da tumá é, entre outras coisas, passar todo o corpo por uma mikvé, 
um banho ritual. 
 

5:5 Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que 
pecou. 

 
A confissão do pecado é uma das condições para poder obter o perdão, cf. 1 João 1:9.  
 
Ao apresentar um sacrifício pelo pecado, fazem-se três coisas: 
 
 - imposição das mãos – relativamente às obras; 
 - confissão de pecado – relativamente às palavras; 
 - queima dos intestinos – relativamente aos pensamentos. 
 
Estas são as três áreas nas quais o homem peca; obras, palavras e pensamentos. 
Portanto terá que ser julgado nestas três áreas.  
  
 Sétima Leitura: 5:11 – 6:7 
  
O último sacrifício mencionado aqui é o de asham – culpa. Não encontrámos nenhum texto 
que diga que este sacrifício é um korban. Contudo podemos encontrar a raiz da palavra 
korban, o verbo karav, em relação a este sacrifício, em Levítico 7:3 onde está escrito: 
 
“E dela se oferecerá (karav) dela (a oferta de culpa) toda a sua gordura, a cauda e a 
gordura que cobre a fressura” 
 
Daqui aprendemos que também este sacrifício serve como um meio de aproximação ao 
Eterno. A oferta de culpa consiste num carneiro ou num cordeiro. Oferece-se quando se 
comete um destes cinco pecados: 
 

 Por tirar benefício de uma comida sagrada ou de um objecto sagrado do templo; 
Levítico 5:14-16; 

 Por roubar e logo jurar em vão que não o tinha feito, Levítico 6:1-7; 
 Para a purificação de um leproso, Levítico 14:12-18; 
 Por fornicar com a serva de outro homem, Levítico 19:20-21.  
 Por contaminação durante o nazireato, Números 6:9-12. 

 
Além disso, em Levítico 5:17-19 há um tipo de oferta pela culpa chamada “asham talui”, 
de culpa pendente. É oferecida quando alguém não está seguro se cometeu um pecado 
para o qual se requer um sacrifício chatat. Esta oferta não é definitiva, só no caso de se 
aperceber que pecou realmente terá que dar uma oferta de chatat por esse pecado.  
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Isso ensina-nos que a negligência em assuntos espirituais é vista como um delito diante 
do Eterno.  
 

5:16 Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda de mais 
acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote; assim, o sacerdote, com o 
carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. 
 

A restituição do dano feito é uma condição para obter o perdão.  
 

5:17 E, se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos 
de YHWH o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela 
culpada e levará a sua iniquidade. 

 
Ainda que não se dê conta, será culpado. Não há desculpa se não se estuda a Torá, como 
diz Yeshua, segundo está escrito em Mateus 12:3, 5; 19:4; 22:31. 

  
 “Não tendes lido?”  
 
E em Mateus 9:13 está escrito: “ide e aprendei”.  
  
O Eterno espera que o seu povo aprenda a Torá. Não há desculpa para não estudar e 
pecar por ignorância. Aquele que peca por ignorância é por ter sido negligente nos estudos 
da Torá e é culpado.  
 

6:2 Quando alguma pessoa pecar, e transgredir contra YHWH, e negar ao seu 
próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou 
o que retém violentamente ao seu próximo;  

 
Daqui aprendemos que se enganamos o próximo, estamos a pecar contra o Eterno.   
 

6:4-5 será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que 
roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em 
guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente; e o 
restituirá no seu cabedal e ainda sobre isso acrescentará o quinto; àquele de 
quem é o dará no dia de sua expiação.  

 
Em primeiro lugar terá que devolver o objecto que roubou. No caso de não o poder fazer, 
terá que haver uma restituição. Em ambos os casos terá que acrescentar 20% do valor. 
Isto ensina-nos que não é válido roubar um objecto de alguém e logo pagar 120% do valor 
e ficar com o objecto. Aquele que tem o objecto em seu poder está obrigado a devolvê-lo. 
Só no caso de não o poder fazer, poderá restituir de outra forma.  
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Aplicação pessoal e messiânica dos sacrifícios do pecado e da culpa  
 
Há dois problemas no homem, o pecado e os pecados. O pecado é da natureza 
pecaminosa, o yetser hará – a carne. Os pecados são as obras realizadas por essa 
natureza. Uma pessoa recém-nascida, tem pecado, mas não tem pecados, porque não 
cometeu nada de errado.  
 
Os sacrifícios do pecado, chatat, e de culpa asham, cobrem o pecado e os pecados 
cometidos, mas não os tiram. A morte do Messias não somente tira os pecados como 
também lida com a origem do pecado, a natureza maligna, que entrou no homem no jardim 
do Éden.  
 
O sacrifício chatat foi dado para cobrir a nossa natureza pecaminosa; já o asham foi dado 
para cobrir as nossas obras malignas. Ambos têm a sua base na morte do Messias, e 
ambos são sombras do sacrifício do Messias.  
 
Graças à morte do Messias há liberdade total e eterna do pecado e dos pecados. Se não 
fosse pela morte do Messias, nem os pecados, nem o pecado, ou seja, a natureza 
pecaminosa e o yetser hará, podiam ser eliminados do homem.  
 
O resultado final da obra do Messias, não se manifestará até à ressurreição, ainda que já 
possamos disfrutar parcialmente desse poder da nova vida que elimina o pecado das 
nossas vidas. O pecado está presente em nós, mas o seu poder foi suplantado em nós 
pelo Messias, de modo que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Se pecamos, é 
porque escolhemos fazê-lo, não porque sejamos escravos do pecado, cf. Romanos 6.  
 
Os sacrifícios são meios didácticos através dos quais o Eterno mostra ao homem as 
verdades eternas. Há três razões principais pelas quais o Eterno ordenou que se ofereçam 
sacrifícios: 
 

 Mostrar a gravidade do pecado, cuja consequência é a morte; 
 Mostrar a justiça de YHWH; 
 Mostrar a importância da morte de Yeshua. 

 
Através da morte de Yeshua, demonstra-se eternamente que YHWH é um juiz justo. A 
morte de um animal não pode tirar os pecados, nem representar totalmente, juridicamente 
falando, o homem, porque o animal tem uma forma de vida diferente do homem. O animal 
não tem espírito, e o pecado também está no espírito do homem. Somente um homem 
perfeito, sem pecado pode morrer no lugar de outro homem pecador.  
 
O Eterno não pode perdoar o pecador sem ter uma base juridicamente justa que dê aval 
a esse perdão.  
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Alguém tem que pagar o preço. Sem a morte de Yeshua, YHWH, o juiz supremo, seria 
injusto ao perdoar o pecador, como está escrito em Provérbios 17:15: 
 
“O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para YHWH, tanto um 
como o outro”. 
  
Êxodo 3:7 “De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo; 
porque não justificarei o ímpio”. 
 
Romanos 3:25-26 “ao qual Elohim propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para 
demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência 
de Elohim; para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja 
justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua.  
 
Sem a morte de Yeshua, não se manifesta a justiça perfeita do Eterno nem a sua 
misericórdia perfeita. Através dos sacrifícios no templo, o Eterno perdoou por causa do 
sacrifício perpétuo de Yeshua, quando viu a sinceridade do coração arrependido do 
homem, ao oferecer o sacrifício pelo pecado e pela culpa. A base do perdão eterno, é a 
morte de Yeshua.  
 
Os sacrifícios pelo pecado e pela culpa, são sombras/lembranças do verdadeiro sacrifício. 
O verdadeiro sacrifício não elimina as sombras. As sombras dão profundidade a uma 
imagem.  
 
O Eterno deu-nos as sombras para aprofundar o nosso conhecimento sobre o Messias. 
Por isso, não desprezemos os sacrifícios, nem os dias que ele determinou como dias 
santos por estatuto perpétuo. Muitos deixaram de os observar após a morte do Messias, 
mas nunca o deveriam ter feito, porque através dos moedim (dias apontados como dias 
santos, que nos são apresentados ao longo da Torá, nomeadamente em Levítico 23), 
podemos conhecer mais profundamente a morte do nosso amado Salvador Yeshua, que 
o Eterno constituiu como senhor sobre todas a criação.  
 
Temos vários exemplos de como os seguidores do Messias, continuaram a sacrificar no 
templo depois da ressurreição, cf. Mateus 5:18; Actos 21:20; 23-24; Números 6:1-21; 
24:17-18.  
 
Como nenhuma coisa será anulada da Torá até que os céus e a terra passem, os 
sacrifícios serão restabelecidos no templo edificado pelo Messias Yeshua na sua segunda 
vinda, cf. Ezequiel 43:18-27, 44:27-29, 45:17, 46:13-15.  
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Isto significa que haverão sacrifícios de animais, inclusivamente de chatat e asham, 
durante o milénio.  
 
O sangue dos animais não expia, mas é uma sombra de algo muito maior, o sacrifício de 
Yeshua. As sombras não são algo que deixam de existir, dão sim profundidade à imagem 
do objecto.  
 
Que o Eterno seja com todo aquele que O ama e que atenta para a Sua Torá, e que tenha 
misericórdia daqueles que ainda dormem e não entendem as maravilhas da Sua instrução 
(Lei/Torá).  
 
Fim da Parashá 24- VaYikrá (e chamou). 
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