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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 25- Tsav (Ordena) 
(Levítico 6:8 – 8:36) 

 
Referência nos Profetas: Jeremias 7:21 – 8:3; 9:22-23 
Referência nos Escritos Apostólicos: Hebreus 8:1-16 
Salmo complementar: 107 
 
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: 25- Tsav (de Levítico 6:8 – 8:36)  
  
Primeira leitura: 6:8-18  
  

6:8-9 “Falou mais YHWH a Moisés, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos, 
dizendo: Esta é a lei do holocausto; o holocausto será queimado sobre o altar toda 
a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele.” 

 
A palavra hebraica traduzida como “lei” é “torá”, que significa “instrução”. Neste caso vemos 
que a palavra torá também pode aparecer limitada a uma instrução específica acerca da 
oferta de ascensão, também chamada “holocausto”, (do latim “tudo queimado”). Nesta parte 
há instruções específicas para Arão e os seus filhos - os sacerdotes.  
 
As instruções que se deram na parashá anterior, sobre as diferentes ofertas são para o 
povo em geral, mas nesta parashá há instruções específicas e complementares para os 
sacerdotes relativamente aos mesmos sacrifícios que foram mencionados anteriormente.  
 
Daqui aprendemos também que quando vem a revelação divina às nossas vidas, não vem 
toda de uma vez. Primeiro é dada uma imagem geral, e logo o Espírito volta a dar mais 
detalhadamente as coisas que foram descritas de forma geral.  
 
A Torá foi escrita para se harmonizar com a mente humana, e a mente não trabalha de 
forma linear, mas sim de forma circular. Ou seja, não segue um esquema linear, mas sim 
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circular/espiral. Avança num determinado tema para logo voltar a ele apercebendo-se de 
outros detalhes.  
 
Neste caso específico, já tinha sido dada uma visão geral no capítulo 1 de Levítico sobre a 
oferta de ascensão e agora este tema é destacado novamente nesta parashá para dar 
detalhes complementares sobre essa oferta. O mesmo sucede-se com as outras ofertas.  
 
Haviam vários fogos sobre o altar. Os rabinos não concordam relativamente à quantidade 
de fogos que havia no altar. Falam-se de dois a quatro fogos diferentes. Um deles mantinha-
se aceso todo o tempo, como lemos no trecho que se segue, dos versículos 12 e 13. 
 
“O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará; mas o sacerdote acenderá 
lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a 
gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar; não se apagará.” 
  
A Torá enfatiza três vezes a importância de não deixar que o fogo se apague sobre o altar. 
Um fogo necessita de três ingredientes para poder existir: combustível, oxigénio e calor. Se 
falta algum destes três, o fogo não arde.  
 
O fogo que estava no altar do tabernáculo tinha descido desde o céu e aos sacerdotes é 
incumbida a tarefa de manter vivo esse fogo constantemente. O calor mantinha-se nas 
chamas, e o oxigénio vinha do ar natural, como tal, só era necessário acrescentar a “lenha” 
(combustível fóssil).  
 
Isto ensina-nos sobre a importância de manter o fogo celestial aceso sobre o altar espiritual 
que cada um de nós tem no seu interior. Cada manhã há que colocar mais lenha sobre o 
fogo. Que lenha? A lenha é o produto da vida e a morte de uma árvore. Está escrito que a 
Torá é uma árvore de vida, cf. Provérbios 3:18.  
 
Também o Messias compara-se a si mesmo com uma árvore, cf. Lucas 23:31; João 15:1. 
Logo, o combustível que alimenta o fogo do nosso coração é a Torá e o Messias, e estes 
dois têm uma mesma função, já que a Torá é a instrução dada pela boca do Eterno, e o 
Messias é o verbo do Eterno, isto é, o Messias é aquele através do qual o Eterno nos fala.  
 
A vida e a morte do Messias proporcionaram lenha suficiente para que possamos arder 
eternamente diante do Eterno. Cada manhã há que colocar mais lenha no nosso coração 
para arder continuamente diante dEle. A lenha é acrescentada através da oração e do 
estudo da Palavra que cada crente leva a cabo diariamente.  
 
Logo essa é uma tarefa diária, de modo a alimentar o fogo espiritualmente. Se porventura 
notamos que o fogo da nossa vida espiritual está a apagar-se, precisamos de levar a sério 
este mandamento, e orar a cada manhã e ler e estudar as Escrituras. O oxigénio é parte do 
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ar. A palavra hebraica para vento é “ruach”, e é a mesma palavra usada para “espírito”. Isto 
ensina-nos que o oxigénio para o fogo celestial é o Espírito de YHWH.  
Se falta o Espírito na oração e na leitura, o fogo apagar-se-á. Asseguremo-nos que o fogo 
não se apaga nas nossas vidas.  
 
Em 2 Timóteo 1:6 está escrito: “Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Elohim 
que existe em ti pela imposição das minhas mãos.” 
  
Neste caso trata-se do fogo do dom de anunciar as boas novas (em grego “evangelista”.)  
  

6:15 “E dela tomará um punhado da flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e 
todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos; então o acenderá sobre 
o altar, como porção memorial de aroma agradável a YHWH.  

 
Aqui fala-se de todo o incenso que há na oferta de cereal. Segundo Rashí, isto ensina 
que todas as oblações têm incenso, não apenas a primeira, que está mencionada na 
parashá anterior, cf. Levítico 2:1-2: 

  
6:17  “Levedado não se cozerá; sua porção é que lhes dei das minhas ofertas 
queimadas; coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação 
da culpa.” 

Há dois diferentes tipos de oferta relativamente ao nível de santidade. Há ofertas 
santíssimas, em hebraico “Kodshei Kadasim” e ofertas menores “kadasim kalim”. 
  
As ofertas mais sagradas são as seguintes: 
  

 Olá – oferta de ascensão;  
 Chatat – oferta de pecado 
 Asham – oferta de culpa 
 Shelamim tsibur – oferta de paz da comunidade 
 Minchá – oblação 

  
As ofertas menores são: 
  

 Shelamim yachid – oferta de paz de um individuo 
 Todá – oferta de agradecimento 
 Bechor – um animal primogénito macho 
 Maaser behemá – o dízimo dos animais 
 Pêssach – o sacrifício de páscoa. 
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Os sacrifícios de alto nível de santidade não se podem comer, só podem ser ingeridos pelos 
sacerdotes na área do átrio do tabernáculo ou templo. Esses animais tinham que ser 
sacrificados no lado norte do altar. Os sacrifícios menos sagrados que se podem comer, 
podiam ser comidos no átrio do templo ou dentro das muralhas de Jerusalém pelos 
sacerdotes e suas famílias. Esses animais podiam ser sacrificados em qualquer lugar do 
átrio.  
 
A oferta de paz individual e o sacrifício de Páscoa podiam ser comidos dentro das muralhas 
da cidade santa por todos os Israelitas, homens, mulheres e crianças, que estavam 
ritualmente limpos. A maioria dos cordeiros da Páscoa eram sacrificados fora do templo, 
mas sempre dentro das muralhas da cidade de YHWH.  
 

6:18 “Todo o homem entre os filhos de Arão comerá dela; estatuto perpétuo será 
para as vossas gerações das ofertas queimadas de YHWH; todo o que as tocar 
será santo.” 

Inclusivamente um filho de Arão com deficiência no seu corpo, que não podia oferecer como 
sacerdote, podia comer deste sacrifício de alto nível de santidade, cf. 21:21-22. 
 
Aqui vemos como a Torá marca a diferença entre homens e mulheres relativamente ao 
serviço diante do Eterno neste mundo. O varão tem maior responsabilidade para dirigir o 
culto na congregação e no lar. Por outro lado não há diferença entre os sexos no serviço 
celestial segundo a ordem de Melquisedeque, como lemos em Gálatas 3:28: 
 
“Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; porque 
todos vós sois um em Yeshua haMashiach.”  
 
A diferença sexual foi posta neste tempo pelo Eterno. No tempo vindouro, os que serão 
transformado, não terão sexo, mas sim serão como os anjos no céu, como lemos em 
Marcos 12:25: 
 
“Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em 
casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus.” 
  
Não podemos misturar os tempos. Alguns alegam que já não há diferença no que diz 
respeito à liderança entre homens e mulheres. Mas uma vez que ainda não houve 
ressurreição e a transformação, não temos o direito de quebrar essas diferenças.  
 
Os homens são os que devem levar a maior responsabilidade para o serviço ao Eterno na 
congregação e no lar, e assim deve ser até que venha novamente o Messias e nos 
transforme.   
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Segunda Leitura: 6:19 – 7:10 
  

6:20  “Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão a YHWH no dia 
em que ele for ungido; a décima parte de um efa de flor de farinha pela oferta de 
alimentos contínua; a metade dela pela manhã, e a outra metade à tarde.”  

Os sacerdotes apenas oferecem esta oblação no dia da sua consagração no ministério. 
Mas o sumo-sacerdote terá que o fazer todos os dias, para que seja uma “oferta perpétua”, 
como também está escrito em Levítico 6:22: 
 
“Também o sacerdote, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo; 
por estatuto perpétuo será ela toda queimada a YHWH.”  
 
Terceira Leitura: 7:11-38 
  

7:12 “Se o oferecer por oferta de acção de graças, com o sacrifício de acção de 
graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite; e coscorões ázimos 
amassados com azeite; e os bolos amassados com azeite serão fritos, de flor de 
farinha.” 

O agradecimento por um milagre ou uma intervenção divina, expressa-se por meio de um 
sacrifício de paz. Baseando-se no Salmo 107 podemos identificar quatro razões pelas quais 
este sacrifício deve ser oferecido: 
  

 Salmo 107:4   – por ter sido protegido numa viagem pelo deserto; 
 Salmo 107:10 – por ter sido libertado da prisão; 
 Salmo 107:17 – por ter sido recuperado ou curado de uma enfermidade 
 Salmo 107:23 – por ter sido protegido numa viagem marítima. 

  
 
No Salmo 107:22 está escrito: “E ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras 
com regozijo.” 
 
Em Jonas 2:1-9 diz: “E orou Jonas a YHWH, seu Elohim, das entranhas do peixe. E disse: 
Na minha angústia clamei a YHWH, e ele me respondeu; do ventre do inferno gritei, e tu 
ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a 
corrente das águas me cercou; todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima 
de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos; todavia tornarei a ver o teu 
santo templo. As águas me cercaram até à alma, o abismo me rodeou, e as algas se 
enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes; a terra me 
encerrou para sempre com os seus ferrolhos; mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, 
ó YHWH meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do YHWH; e 
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entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades 
deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento; o 
que votei pagarei. De YHWH vem a salvação.” 
 
Salmo 27:6:“Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que 
estão em redor de mim; por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo; cantarei, 
sim, cantarei louvores a YHWH.” 
  
Salmo 50:14, 23 “Oferece a Elohim sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos... 
Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará; e àquele que bem ordena o seu 
caminho eu mostrarei a salvação de Elohim”. 
  
Salmo 116:17 está escrito: “Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome de 
YHWH” 
 
Hoje em dia, como não há templo, aquele que foi resgatado de alguma destas quatro coisas, 
deve orar fervorosamente ao Eterno, no lugar da oferta de agradecimento.  
 

7:13  “Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de 
acção de graças da sua oferta pacífica.”  

Segundo o Talmude, cada um dos quatro tipos de oblação consistia em dez peças de pão. 

 7:14  “E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada a YHWH, que 
será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica.” 

O sacerdote recebia um pão de cada classe de oblação, num total de quatro diferentes 
pães, o qual corresponde ao dízimo da oferta. O resto dos pães eram comidos por aquele 
que os oferecia.  
  

7:20  “Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é de 
YHWH, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu 
povo.”  

Aqui fala-se da impureza ritual do corpo de uma pessoa. O castigo de “karet”, ou 
“extirpamento”, implica que a sua alma seja cortada da sua fonte espiritual e receba um 
castigo directo do céu. Segundo Rashí, implica morrer antes do tempo e sem filhos.  
 
É possível encontrar uma similaridade entre comer das ofertas de paz em agradecimento, 
que consistia em carne e pão, e comer na mesa do Senhor. Ao comer na mesa do Senhor 
Yeshua com uma atitude de desprezo pelos irmãos, é como comer num estado de 
impureza, e leva ao juízo divino. Por causa dos santos em Corinto não terem reconhecido 
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os seus irmãos como parte do mesmo corpo, caíram sob juízo e muitos receberam 
enfermidades e morreram antes do tempo, como está escrito em 1 Coríntios 11:27-32: 
  
“Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será 
culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim 
coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e 
bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há 
entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos 
a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos 
pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.” 

A mensagem que é dada ao comer do pão, que simboliza a entrega do Messias pela sua 
congregação, é que todos sejamos um corpo nele, como lemos em 1 Coríntios 10:17  

“Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos 
do mesmo pão.” 

Então, ao tomar uma parte desse pão junto com os demais, há uma proclamação de 
unidade. O problema que houve em Corinto foi que os que estavam a comer este pão, 
proclamando dessa forma a sua unidade com o corpo dos crentes, viviam em contendas e 
atitudes de crítica e desprezo entre os demais. Não se pode proclamar uma coisa e viver 
outra.  

Não podemos pregar algo se não vivemos dessa forma. Tal atitude traz o juízo divino sobre 
o culpado. Neste caso o juízo produz enfermidades e morte antes do tempo.  

7:26  “E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de 
aves quer de gado.” 

 
Este mandamento já tinha sido dado a Noé em Génesis 9:4, logo é de extrema importância. 
Isso também é evidente no texto de Actos 15:20, onde é enfatizado que o comer sangue 
era uma das práticas comuns entre os gentios, que urgia que abandonassem para serem 
aceites como parte da congregação. 
  

7:34 “Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel dos 
seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto 
perpétuo dos filhos de Israel.”  

 
A oferta movida, também chamada “vaivém”, era movida pelo sacerdote à frente e atrás, e 
logo acima e abaixo. O significado destes movimentos é que o Eterno dirige e governa 
sobre o mundo que está nas quatro direcções e que Ele é o dono dos céus e da terra. 
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Quarta Leitura, 8:1-13 
  

8:2 “Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como 
também o novilho da expiação do pecado, e os dois carneiros, e o cesto dos pães 
ázimos,” 
 

Moisés recebe a ordem de instituir os sacerdotes no seu ministério. Esta instituição durava 
sete dias e terminava e terminou no primeiro mês do segundo ano depois da saída, cf. 
Êxodo 29:30, 35-37; Levítico 8:35. O tabernáculo foi definitivamente levantado no primeiro 
dia do primeiro mês do ano, cf. Êxodo 40:2, 17. 
  

8:12  “Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o, 
para santificá-lo.”  

 
Quando se ungia uma pessoa, o azeite que se derramava sobre a sua cabeça, escorria 
pela barba até às vestes cf. nos demonstra o Salmo 133:2. Esse acto era a confirmação da 
nomeação oficial de um indivíduo cf. Juízes 9:8, 15; 1 Samuel 9:16; 2 Samuel 19:10.  
 
David foi ungido como rei em três ocasiões diferentes; uma por Samuel, depois pelos 
homens de Judá e finalmente por todas as tribos (1 Samuel 16:13; 2 Samuel 2:4; 5:3). Arão 
recebeu a unção ao ser nomeado sumo-sacerdote.  
 
Posteriormente, Moisés salpicou parte do azeite da unção e do sangue dos sacrifícios sobre 
as vestes de Arão e de seus filhos, mas só derramou azeite sobre a cabeça de Arão.  
 
Também se ungiam as coisas dedicadas como santas. Jacob tomou a pedra sobre a qual 
descansara a sua cabeça quando teve um sonho inspirado, e ali consagrou o lugar a que 
chamou Betel que significa “casa de Elohim” (Génesis 28:18-19). 
 
Em certas ocasiões, considerava-se que uma pessoa tinha sido ungida devido ao facto de 
Elohim o ter escolhido, ainda que não tivesse havido um derramamento literal de azeite 
sobre a cabeça.  
 
Por exemplo, YHWH disse a Elias que ungisse a Hazael por rei da Síria, e a Jeú por rei de 
Israel e a Eliseu por profeta no lugar dele (1 Reis 19:15, 16). Depois o registo bíblico mostra 
que um dos filhos dos profetas associados com Eliseu ungiu a Jeú com azeite literal por rei 
sobre Israel (2 Reis 9:1-6). No entanto, não há qualquer registo de que alguém tenha ungido 
com azeite literal a Hazael ou a Eliseu.  
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Devido ao facto de YHWH ter nomeado Moisés como profeta e Seu representante e 
libertador de Israel, ele foi chamado de Cristo (Ungido), ainda que o texto bíblico não nos 
dê bases para afirmar que ele tenha sido ungido literalmente com azeite. 
 
Outro exemplo é o do rei persa Ciro, de quem Isaías tinha predito que YHWH o escolheria 
como Seu ungido (Isaías 45:1). Ciro não foi ungido literalmente com azeite, mas é chamado 
de ungido por ser um representante de YHWH, por ter sido escolhido para uma determinada 
missão divina, pode ser chamado ungido.  
 
Yeshua demonstrou que era o Ungido de YHWH, (ou seja, o Messias ou o Cristo, que na 
verdade é o significado de ambos os termos – hebraico e grego), por ter cumprido muitas 
profecias das Escrituras hebraicas (Mateus 1:16; Hebreus 1:8-9). Não foi ungido com azeite 
literal, mas sim com o Espírito de YHWH (Mateus 3:16).  
 
YHWH o nomeou Rei, Profeta e Sumo-Sacerdote, e por isso se chamou o Ungido de YHWH 
(Salmos 2:2; Actos 3:20-26; 4:26-27; Hebreus 5:5-6). Na sua cidade de Nazaré, Yeshua 
reconheceu essa unção quando aplicou a si mesmo a profecia de Isaías 61:1 (Lucas 4:8).  
 
Yeshua é o único em toda a Escritura a ser ungido para três cargos: profeta, sumo-
sacerdote e rei. Yeshua foi ungido com “óleo de alegria mais que aos seus companheiros 
(os outros reis da linhagem de David)”. Isto se deve ao facto de ter sido YHWH a ungi-lo, 
não com azeite literal, mas sim o Espírito Santo, e não para um reino neste mundo 
corruptível, mas sim um reino celestial que será instituído na terra durante o seu reinado. 
Ora vem Senhor Yeshua.  
  
Quinta Leitura: 8:14-21 
 

8:15 E o degolou e Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as 
pontas do altar em redor, e purificou o altar; depois derramou o restante do sangue 
à base do altar, e o santificou, para fazer expiação por ele.”  

 
Moisés servia como sacerdote durante os sete dias de consagração dos sacerdotes. Ele 
fez todos os sacrifícios e ensinou assim a Arão e aos seus filhos como fazer todo o serviço 
do tabernáculo. 
 
Sexta Leitura, 8:22-29 
  

8:22  “Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração; e Arão com 
seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro.”  
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Segundo Rashí, está é uma oferta de paz, cf. Êxodo 29:22, 28, porque o termo “miluim”, 
traduzido como “consagração”, tem um sentido similar ao termo “shlamim”, que significa 
“oferta de paz”. “Miluim” significa “recheios” e “shlamim” significa “plenitudes”. 
 
Sétima Leitura, 8:30-36 
  

8:28  “Depois Moisés tomou-os das suas mãos, e os queimou no altar sobre o 
holocausto; estes foram uma consagração, por cheiro suave, oferta queimada a 
YHWH.”  

 
A oferta de consagração tinha que ser queimada sobre, ou depois da oferta de ascensão. 
Isto ensina que o ministério sacerdotal está baseado sobre a entrega total. Se não há 
entrega total num servo do Eterno, o seu ministério não vai ser agradável diante dEle. 
  

8:30  “Tomou Moisés também do azeite da unção, e do sangue que estava sobre 
o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e 
sobre as vestes de seus filhos com ele; e santificou a Arão e as suas vestes, e 
seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele.” 

 
A unção foi derramada tanto sobre Arão como sobre as suas vestes. Isto ensina que há 
uma unção pessoal e uma unção ministerial. A pessoal vem primeiro, logo a ministerial.  
 
A unção pessoal serve para funcionar na vida diária, na vida familiar, e é mais importante 
que a unção ministerial. É importante que aquele que tem uma função ministerial no povo 
de YHWH não descure na sua família e na sua vida pessoal.  
 
Há muitos exemplos de grandes servos do Eterno que somente cuidaram da unção da sua 
roupa, do seu ministério, mas que fracassaram na sua vida familiar, o seu corpo. A unção, 
o Espírito do Messias, é dada para influir primeiramente na vida pessoal e familiar, e logo 
na vida ministerial.  
 
Fim da Parashá 25- Tsav (ordena).  
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