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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos 
 

Parashá 26- Sheminí (Oitavo) 
(Levítico 9:1 – 11:47) 

 
Referência nos Profetas: 2 Samuel 6:1 a 7:17. 
Referência nos Escritos Apostólicos: Actos 10:9-22, 34-35.. 
Salmo complementar: 128. 
 
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: 26- Sheminí (de Levítico 9:1 – 11:47)  

Significa “oitavo”. 

Primeira leitura, 9:1-16 
  

9:1 “E aconteceu, ao dia oitavo, que Moisés chamou a Arão e seus filhos, e os 
anciãos de Israel”,  

 
Segundo Rashí e um Midrash, este oitavo dia coincidia com o primeiro dia do primeiro mês 
do segundo ano, o 1 de Abib, cf. Êxodo 40:2, 17. 
 
O oitavo dia que se segue a um período de sete dias é um dia especial nas Escrituras: 
  

 O dia de circuncisão dos meninos; 
 O oitavo dia depois da festa de Sukot, chamado Sheminí Atseret (O oitavo grande 

dia); 
 Como um dia representa mil anos, o oitavo dia simboliza o oitavo milénio depois da 

criação do homem, quando serão instituídos os novos céus e nova terra, e o Reino 
será entregue pelo Messias ao Pai.  

  
9:2 “E disse a Arão: Toma um bezerro, para expiação do pecado, e um carneiro 
para holocausto, sem defeito; e traze-os perante YHWH.”  
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Agora é a vez de Arão sacrificar pela primeira na sua vida. O seu primeiro sacrifício seria 
um bezerro de oferta pelo pecado. Normalmente era dado um novilho pelo pecado de um 
sacerdote, cf. Levítico 4:3, mas aqui Arão teria que oferecer um bezerro. Segundo um 
Midrash e Rashí, isto foi com o propósito de expiar o pecado do bezerro de ouro. Não 
obstante, Sifrá destaca que esse pecado já tinha sido perdoado pela intercessão de Moisés.  
  

9:6  “E disse Moisés: Esta é a coisa que YHWH ordenou que fizésseis; e a glória 
de YHWH vos aparecerá”  

 
Estes são os passos a seguir para poder experimentar a glória do Eterno: 
  

 “Esta é a coisa que YHWH ordenou” – corresponde ao estudo da Torá. 
 “que fizésseis” – corresponde à obediência à Torá. 
 “a glória de YHWH vos aparecerá” – o resultado dos dois primeiros. 

  
9:7  “E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e faze a tua expiação de pecado 
e o teu holocausto; a faze expiação por ti e pelo povo; depois faze a oferta do 
povo, e faze expiação por eles, como ordenou YHWH.”  

 
Pela segunda vez, Moisés diz a Arão que apresente a sua oferta. Isto leva-nos a pensar 
que Arão estava a duvidar e por isso não se atrevia a aproximar-se do altar. Moisés motiva-
o novamente para que assuma o seu lugar como sumo-sacerdote e faça o seu trabalho. 
Esta escritura ensina-nos que não nos devemos envergonhar-nos em demasia pelos 
nossos pecados, sabendo que YHWH providenciou um sacrifício perfeito para que 
possamos ter acesso ao serviço sagrado diante de Ele.  
 
O Eterno tinha perdoado a Arão. É possível que ele tivesse a consciência pesada e 
vergonha pelo seu grande pecado. Mas esta escritura ressalva a grande misericórdia de 
Elohim ao permitir a um grande pecador ocupar o posto mais alto da nação. Arão é um 
excelente exemplo do perdão do Eterno. 
 
Caro leitor, se te arrependeste de todos os teus pecados, entre os quais, possivelmente, 
alguns terão sido muito graves aos olhos de YHWH, e se confessaste os teus pecados 
pedindo perdão e colocaste a tua confiança na misericórdia do Eterno, podes estar seguro 
de que Ele te perdoou, como lemos em 1 João 1:9: 
  
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos 
purificar de toda a injustiça.” 
  
E em Jeremias 31:34b: 
  
“porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.” 
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Este texto também ensina que quando o Eterno perdoa, também esquece o nosso pecado. 
Contudo, conforme alguém vai amadurecendo no espírito apercebe-se da gravidade dos 
pecados que cometera no passado, como lemos no Salmo 25:7 
  
“Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões; mas 
segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, YHWH”. 
  
O acto de recordar o pecado da juventude vem do Espírito do Eterno que nos instrui acerca 
de todas as coisas. Ao princípio quando alguém se arrepende dos pecados, não é 
realmente consciente da gravidade deles. Por isso, quanto mais maturidade espiritual existe 
numa pessoa, mais pecador se considera ao olhar para trás, envergonhando-se pelo que 
fez; isso vem do Espírito.  
 
Mas não é a Escritura que diz que o Eterno nunca mais de lembrará dos pecados no pacto 
renovado? 
 
Sim, é certo, ele irá esquecê-los no sentido de que nunca, nunca nos punirá mais por esses 
pecados passados, e não nos lembrará mais deles com o propósito de nos sentirmos 
culpados. Isso é o que faz o acusador, Satanás.  
 
Quando YHWH perdoa, fá-lo de verdade, e considera-nos como se nunca tivéssemos 
cometido esses pecados. Contudo, por outro lado, existe um crescimento na consciência 
do pecador arrependido acerca da gravidade do que cometeu, não para condenar ou se 
envergonhar, mas sim para o ensinar a respeito da imensa misericórdia de YHWH e o 
resultado poderoso da redenção do Messias.  
 
O Espírito de YHWH também faz-nos lembrar também o que fizemos para que não nos 
orgulhemos mas sim que nos mantenhamos humildes. Nunca nos esqueçamos de onde 
nos tirou o Eterno!  
 
Este processo de conscientização da gravidade do pecado cometido na juventude, pode 
ser visto na vida do Apóstolo Paulo, como lemos em 1 Coríntios 15:9:  
  
“Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois 
que persegui a igreja de Elohim” 
 
Esta é uma das primeiras cartas de Paulo. Mais adiante vemos como a consciência da 
gravidade do seu pecado aumentou. Ele não fala de si mesmo como o mais insignificante 
dos apóstolos, mas sim com o mais pequeno de todos os santos, segundo lemos em 
Efésios 3:8: 
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“A mim, ainda menor que o mais pequeno de todos os santos, me foi dada esta graça de 
anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis do 
Mashiach” 
  
No final da sua vida fala de si mesmo como o maior dos pecadores, não pelo que estava a 
fazer nesse momento como crente maduro, mas sim pelo que tinha feito na sua juventude, 
como lemos na primeira carta que ele escreve a Timóteo (1:15-16): 
  
“Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a aceitação, que Yeshua haMashiach veio ao 
mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei 
misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Yeshua haMashiach mostrasse toda a 
sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna.” 
  
Certamente os nossos pecados foram apagados e perdoados pela morte do Messias, 
representada nos sacrifícios do pecado. Mas conforme vamos crescendo espiritualmente 
entendemos cada vez mais a gravidade daquilo que fizemos. Então surge em nós mesmos 
uma imensa gratidão que produz um louvor eterno a YHWH pela obra redentora mediante 
o Messias, que fez chegar até nós. 
 
Segunda Leitura: 9:17-23 
  

9:22 “Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou; e desceu, 
havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica.”  

Aqui vemos de que forma Arão abençoa o povo. Segundo Rashí ele usou as palavras de 
bênção dos sacerdotes, em hebraico “birkat kohanim”, que se encontram em Números 6:24-
26, como está escrito: 
  
“YHWH te abençoe e te guarde; YWHW faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha 
misericórdia de ti; YHWH sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.” 

Contudo Nachmánides afirma que não foi a mesma benção. As opiniões divergem, o que 
sabemos é que Arão proclamou uma bênção elevando as mãos. 
  

9:23  “Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação; depois saíram, e 
abençoaram ao povo; e a glória de YHWH apareceu a todo o povo.”  

O Eterno tinha prometido mostrar a sua glória nesse dia. Mas apesar de Arão ter cumprido 
aquilo que lhe fora incutido, e ter abençoado o povo, não veio a glória do Eterno. Nesse 
momento poderá ter duvidado do perdão de YHWH e se realmente tinha cumprido com o 
estabelecido em cada sacrifício. Também poderia ter duvidado se realmente servia para o 
lugar de sumo-sacerdote sobre a nação de Israel. Por que razão a glória não se mostrou 
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quando Arão tinha feito tudo, e apenas se mostrou quando Moisés e Arão juntos 
abençoaram o povo? Rashí apresenta duas razões pelas quais Moisés acompanhou Arão 
ao lugar santo: 
  

 Entraram no tabernáculo para que Moisés lhe ensinasse como queimar o incenso. 
 Entraram no tabernáculo para suplicar juntos que YHWH enviara a sua Shechiná, a 

sua glória. 
  
A glória de YHWH veio apenas quando os dois irmãos se uniram para abençoar o povo, 
juntos. Primeiro tinham estudado a Torá. Logo tinham obedecido à Torá. Tinha oferecido 
os sacrifícios prescritos. Mas todavia não tinha aparecido a glória de YHWH. Isto nos ensina 
que a única coisa que finalmente pode trazer a glória de YHWH sobre nós, é a unidade dos 
irmãos. O Salmo 133 destaca a relação que há entre a unidade e a unção sacerdotal, como 
está escrito: 
 
 “Hine ma tov…” 
  
“[cântico dos degraus, de Davi] Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em 
união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, 
e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermom, e como o que desce 
sobre os montes de Sião, porque ali YHWH ordena a bênção e a vida para sempre.” 

Temos vários exemplos nas Escrituras de irmãos na carne que servem a YHWH juntos de 
uma forma poderosa. Moisés e Arão, Efraim e Manassés, Pedro e André, Jacob e João, 
Tiago e Judas (dois dos irmãos de Yeshua).  
 
Se Moisés e Arão não tivessem tido essa unidade, não se teria manifestado a Shechiná 
(presença) de YHWH nesse dia. Isso nos ensina que se não estamos a viver juntos em 
harmonia, não virá a presença de YHWH sobre nós.  
  
Em Tiago 4:1 está escrito: 
 
“De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber, dos 
vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam?”  
  
Este texto dá-nos a chave para entender que a causa das guerras e conflitos entre os 
irmãos, são os caprichos. Os caprichos egoístas são os que causam as dissensões entre 
os irmãos.  
 
Em 1 Coríntios 3:3 está escrito: 
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“Porque ainda sois carnais; pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não 
sois porventura carnais, e não andais segundo os homens?” 

Vemos que os ciúmes e as contendas são produzidos pela carne, o yetser hará, a nossa 
inclinação para o mal. A solução para este tipo de conflitos é andar no espírito, alimentar o 
espírito para que o fruto do espírito possa dominar sobre os desejos malignos da carne.  
 
1 Corintios 13 fala do carácter do Messias em nós. Ali vemos como o amor é a solução para 
os conflitos, como está escrito nos versículos 4-7: 
  
“O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, 
não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se 
irrita, não suspeita mal; Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; Tudo sofre, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. ” 

Terceira Leitura: 9:24 – 10:11 

9:24  “Porque o fogo saiu de diante de YHWH, e consumiu o holocausto e a 
gordura, sobre o altar; o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas 
faces.” 

 
A glória de YHWH manifestou-se como um fogo consumidor. Ele mostrou com isto que 
estava muito satisfeito com o sacrifício de Arão. Por aqui aprendemos que o coração de 
Arão estava totalmente entregue ao Eterno, porque ele não recebe os sacrifícios dos 
impios, como está escrito em Provérbios 15:8: 
  
“O sacrifício dos ímpios é abominável a YHWH, mas a oração dos rectos é o seu 
contentamento.” 

 Em Provérbios 21:27 está escrito: 
  
“O sacrifício dos ímpios já é abominação; quanto mais oferecendo-o com má intenção!” 

Eclesiastes 5:1: “Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus; porque chegar-se 
para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal.” 
 
O fogo de YHWH cai sobre os sacrifícios que são feitos com corações totalmente entregues 
a Ele, como lemos em 1 Reis 18:38: 
  
“Então caiu fogo de YHWH, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e 
ainda lambeu a água que estava no rego.” 

Em 1 Crónicas 21:26 está escrito: 
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“Então David edificou ali um altar a YHWH, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios 
pacíficos; e invocou YHWH, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do 
holocausto.” 

 Em 2 Crónicas 7:1 está escrito: 
  
“E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os 
sacrifícios; e a glória de YHWH encheu a casa.” 

Actos 2:3“E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram 
sobre cada um deles.” 

Se queremos experimentar a glória do fogo de HaShem nas nossas vidas é necessário 
darmo-nos como sacrifícios de ascensão, com corações totalmente entregues.  

“e caíram sobre as suas faces”  
 
Aqui lemos que caíram sobre os seus rostos. Isto mostra-nos que quando a Shechiná vem 
com poder sobre nós, caímos ao solo, cf. Daniel 10:8-9; João 18:6; Actos 26:14. Em alguns 
casos até se pode ficar cego, como ocorreu com o apóstolo Paulo no caminho para 
Damasco, cf. Actos 9. Por isso foi adoptado o costume de tapar os olhos com a mão na 
hora de entoar o “Shemá” na comunidade. 
  

10:1  “E os filhos de Arão, Nadabe e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e 
puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho 
perante YHWH, o que não lhes ordenara.”  

Arão tinha sido condenado à destruição por causa do seu pecado com o bezerro de ouro. 
Lemos que YHWH o queria “exterminar” cf. Deuteronómio 9:20, o qual implica que a sua 
descendência seria eliminada. Ao perdoá-lo, a vida dos seus filhos também foi perdoada.  
 
Contudo, dois deles morreram neste momento, quando serviram em rebeldia, com algo que 
YHWH não tinha ordenado. Aqui fala-se de um fogo estranho. O fogo estranho poderia 
significar que o fogo tinha sido tirado de um lugar estranho. Também se pode entender 
como oferecer algo ao Eterno de uma forma contrária à que Ele estabelecera. Isso mostra-
nos que se fizermos as coisas à nossa maneira, YHWH não se irá agradar de nós.  
 
Rashí cita a opinião de um Midrash que diz que eles fizeram algo sem consultar a sua 
autoridade espiritual. Este acto de rebeldia trouxe graves consequências. O rabi Ismael diz 
que tinham entrado no santuário embriagados, e por isso mais tarde é dada a ordem de 
proibição de beber vinho quando estivessem no serviço do templo, cf. Levítico 10:9.  
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10:3  “E disse Moisés a Arão: Isto é o que YHWH falou, dizendo: Serei santificado 
naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém 
Arão calou-se.” 

Quanto mais perto de YHWH estamos, mais santidade nos é exigida. Se alguém do povo 
tivesse cometido um erro semelhante, é possível que não fosse morto.- Mas os que estão 
perto e pecam, sofrem maiores consequências pelo seu pecado. O líder tem mais 
privilégios, mas, ao mesmo tempo é exigido a ele muito mais. Privilégios e 
responsabilidades andam sempre juntos. Para ter privilégios no Reino, é necessário viver 
numa disciplina mais elevada e fazer mais sacrifícios pessoais.   
 
“Isto é o que YHWH falou” 
 
Quando é que YHWH falou isto? Parece ser uma citação parafraseada e sintetizada de 
Êxodo 29:43-44, onde está escrito: 
  
“E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei 
a tenda da congregação e o altar; também santificarei a Arão e seus filhos, para que me 
administrem o sacerdócio.” 

Sem santidade não há glória. A glória sem santidade mata. O mesmo fogo que se encontra 
em 9:24 operou em 10:2. Aqueles que são canais, para que o povo possa receber a 
presença Divina, têm que fazer as coisas com extremo cuidado.  
 
Alguém poderá pensar: “Que exigente é o Eterno com o serviço no santuário. Se cometer 
um pequeno erro morre. YHWH assim é um Elohim cruel”.  
 
Néscio. Como é que o Eterno não ia ser exigente relativamente ao culto diante dEle?  
 
Não exigem da mesma forma os viajantes dos aviões que o piloto não cometa erros que 
possam arriscar assim as suas vidas, daqueles que estão sob o seu cuidado? 
 
Não exigem da mesma forma os pacientes que o cirurgião seja muito cuidadoso ao fazer 
uma operação num órgão vital?  
 
Se exigimos perfeição ao homem para a preservação da vida humana, não devemos da 
mesma forma exigir perfeição aos que se aproximam diante de YHWH a favor do seu povo?  
 
A vida e a morte do povo estão nas mãos dos sacerdotes. Após a expiação no madeiro 
protagonizada por Yeshua, é n´Ele que temos que depositar a nossa confiança, porque ele 
é o nosso sumo-sacerdote, que permite que nos relacionemos com YHWH.  
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Se os sacerdotes não fizessem um serviço perfeito, YHWH não podia perdoar o povo pelos 
seus pecados. Além disso, se o Eterno é o primeiro e o mais importante nas nossas vidas, 
como é que não iremos apresentar diante d´Ele um culto que foi preparado com sumo 
cuidado e máxima entrega?  
 
No Reino do Eterno não há lugar para a mediocridade ou negligencia na preparação. O 
amor a YHWH manifesta-se na nossa disponibilidade em fazer as coisas com a maior 
perfeição diante d´Ele. Os que não levam estas coisas a sério demonstram que YHWH não 
tem a primazia nas suas vidas. 
  
“Serei santificado naqueles que se chegarem a mim,” 
   
A santidade tem a ver com a aproximação. Quando mais subimos no nível de santidade, 
mais nos achegamos ao Eterno. O caminho da santidade está nas alturas. Ali não podem 
subir as feras, como está escrito em Isaías 35:8-9: 
 
“E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo; o imundo não 
passará por ele, mas será para aqueles; os caminhantes, até mesmo os loucos, não 
errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele; porém só 
os remidos andarão por ele.” 
 
Um santo não pode ser alcançado pelos demónios. Pelo contrário, os demónios fogem de 
uma pessoa santa, não aguentam, como lemos em Lucas 4:34:  
  
“Dizendo: Ah! que temos nós contigo, Yeshua Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei 
quem és: O Santo de Elohim.” 
  
Os demónios tiveram temor da santidade de Yeshua. Ele não fala do poder de Yeshua, mas 
sim da sua santidade. A santidade é o que mais molesta os espíritos malignos. Satanás 
oferece poder sem santidade, mas esse poder é autodestrutivo, como lemos em Ezequiel 
28:18: 
 
“Pela multidão das tuas iniqüidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus 
santuários; eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza 
sobre a terra, aos olhos de todos os que te vêem.” 

Há um tipo de poder sobrenatural que opera fora da santidade, mas não há santidade sem 
poder sobrenatural. O poder sem santidade queima o homem pela sua destruição. Mas o 
poder de santidade elimina o poder do mal, tanto dentro de nós, como através de nós. 
 
Busquemos santidade em primeiro lugar, e então estaremos em condição para poder usar 
o poder do Eterno correctamente. O livro de Levítico é um livro de Santidade. Um servo de 
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YHWH que foi colocado como líder tem que ter um nível de santidade superior ao resto do 
povo.  
  
“Porém Arão calou-se”  
 
Se alguém vai oferecer sacrifícios não pode estar triste ou melancólico. Se assim fosse os 
sacrifícios seriam desqualificados. Arão mostrou com este acto que amava o Eterno mais 
que aos seus próprios filhos. A família não pode ser um obstáculo para servir a YHWH, 
como lemos em Mateus 10:37: 
  
“Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou 
a filha mais do que a mim não é digno de mim.”  

10:6 “E Moisés disse a Arão, e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis 
as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem 
venha grande indignação sobre toda a congregação; mas vossos irmãos, toda a 
casa de Israel, lamentem este incêndio que o YHWH acendeu.” 

A palavra hebraica que foi traduzida como “descobrireis” é “tifraú” que vem da raiz “pará” 
que significa “expor”, “descobrir”, cf. Números 5:18, “importunar”; “distrair”, cf. Êxodo 5:4. 
 
Contudo, neste texto foi entendido com não deixar crescer o cabelo, como em Levítico 
13:45. Em Números 6:5 e Ezequiel 44:20 encontra-se a palavra “pera” que vem da mesma 
raiz e significa “cabelo”. Para a cultura judaica ortodoxa, esse é um dos 613 mandamentos.  
 
Os sacerdotes não podem deixar crescer o cabelo mais do que 30 dias, porque é sinal de 
luto. O cortar o cabelo é sinal de alegria e gozo. Um sacerdote não pode ter a imagem de 
um enlutado. Segundo o Talmude é proibido cortar o cabelo e a barba durante o luto. Por 
outro lado é proibido rapar o cabelo ou a barba. A Torá ensina-nos um estilo de vida com 
modéstia, não é bom ser extremista nem para um lado nem para o outro.  
 

10:7  “Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais; 
porque está sobre vós o azeite da unção de YHWH. E fizeram conforme à 
palavra de Moisés.”  

Isto ensina que a unção só foi dada para servir ao Eterno. Se for usada para outra coisa há 
pena de morte. HaSatan tentou fazer com que Yeshua usasse a unção para benefício 
pessoal mas foi de imediato rejeitado pelo Mestre, cf. Mateus 4:3-10. 

10:9-11 “Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, 
quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais; estatuto 
perpétuo será isso entre as vossas gerações; E para fazer diferença entre o santo 
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e o profano e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos 
os estatutos que YHWH lhes tem falado por meio de Moisés.”  

O consumo de álcool é proibido relativamente ao ministério sacerdotal. A embriaguez 
produz principalmente três coisas a curto prazo, tonturas, confiança excessiva em si mesmo 
e redução da actividade mental. A razão desta proibição é que o álcool diminui a capacidade 
intelectual para conseguir discernir entre uma coisa e outra. Aquele que bebe álcool não 
tem uma visão clara para poder ensinar a Torá ao povo. Isto concorda com Efésios 5:18, 
onde está escrito: 

 “E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito;” 
  
Quarta leitura: 10:12-15 
  

10:14 “Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada, comereis 
em lugar limpo, tu, e teus filhos e tuas filhas contigo; porque foram dados por tua 
porção, e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel.”  

 
As filhas dos sacerdotes podem comer certas ofertas num “lugar limpo”, o qual indica que 
não somente podem comer no átrio do tabernáculo, mas também fora. Segundo Rashí, este 
lugar limpo correspondia a todo o acampamento de Israel, visto que aí não podia entrar 
nenhuma pessoa com a lepra, porque tornaria impuro o acampamento. No tempo dos 
templos, a cidade de Jerusalém era considerada pura até aos limites das suas muralhas. 
Isto mostra-nos que as ofertas com maior grau de santidade, podem ser comidas fora do 
templo, dentro das muralhas de Jerusalém. 
  
Quinta Leitura: 10:16-20 
  

10:16 “E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora 
queimado; portanto indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os 
filhos de Arão que ficaram, dizendo:”  

 
Moisés interessava-se bastante no cumprimento da ordem divina. Por essa atitude, foi 
chamado de servo fiel, como lemos em Números 12:7: 
  
“Não é assim com o meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa.” 
  

10:19 “Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo 
pecado e o seu holocausto perante YHWH, e tais coisas me sucederam; se hoje 
tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito 
aos olhos de YHWH?”  
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Apenas um sumo-sacerdote, podia comer sacrifícios num estado de luto, sem os profanar. 
Mas aqui vemos como Arão não o queria fazer porque considerava que não era agradável 
diante de YHWH.  
  
Sexta Leitura: 11:1-32 
  

11:2  “Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais, que comereis 
dentre todos os animais que há sobre a terra;”  

 
Neste capítulo são definidos quais são os animais apropriados para alimento, e quais estão 
proibidos para os filhos de Israel. Os filhos de Israel foram separados dos demais povos 
para ser diferentes. Logo estas leis são para todos os que são parte do povo de Israel, tanto 
os naturais como aqueles que foram adoptados (enxertados) pela conversão através de 
Yeshua.  
 
Nenhum animal foi criado com o propósito de ser comido, isso só acontece após o pecado 
entrar no mundo, e cerca de um milénio e meio depois da criação, após o dilúvio é que 
passa a ser permitido aos homens comer animais, devido ao facto de toda a vegetação ter 
desaparecido por causa da destruição diluviana. É lícito comer carne, mas uma alimentação 
à base da dieta alimentar inicialmente definida pelo Eterno, que não incluía carne, mas 
somente frutas e o fruto da terra (cereais e legumes), é muito mais saudável e apropriado 
para o organismo humano.  
 
A dieta é uma das coisas mais importantes que marca a diferença entre os filhos de Israel 
e os demais povos. Este capítulo ensina-nos aquilo que o Eterno considera apropriado para 
a alimentação humana. Desde o princípio que Ele se preocupa com a alimentação humana. 
O primeiro mandamento que foi dado ao homem estava relacionado com a alimentação. O 
pecado entrou no mundo através de um alimento proibido. Logo, se o Eterno considera que 
isso é importante, o homem também deve considerar que o é.  
 
É o Eterno quem estabelece o que é muito importante e o que não é tão importante. As 
Escrituras ensinam que a alimentação é muito importante, pois está relacionada com a 
santidade e com o pecado. Aqueles mandamentos que estão relacionados com a 
alimentação limpa e não limpa, são considerados “chukim”, isto é, aqueles que não têm (ou 
que pelo menos naquela época não tinham) explicação lógica.  
 
Pois hoje em dia a opinião dos nutricionistas é unânime ao considerar a dieta recomendada 
pelas Escrituras como benéfica para a saúde humana, e que se toda a gente a seguisse, 
grande parte das doenças cancerígenas não existiam.  
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Uma alimentação que é considerada “apropriada” para um israelita é chamada “kasher”, 
que significa “correcto”, “recto”, “própria”, “apta”, “apropriada”. A palavra “kasher” aparece 
três vezes nas Escrituras, cf. Eclesiastes 10:10; 11:6; Ester 8:5. 
 
Existem muitas explicações diferentes relativamente ao porquê de certos animais serem 
considerados impuros e outros impuros, mas facto é que o homem tem que reconhecer que 
não entende de todo a razão pela qual YHWH deu essas instruções, há coisas que estão 
além do nosso conhecimento como nos diz a palavra em Deuteronómio 29:29. 
 
A razão pela qual devemos considerar estes animais como impuros é simplesmente porque 
a Torá diz que são, ponto final. E se logo queremos aprofundar além do que está escrito, 
corremos sempre o risco de nos equivocarmos na nossa análise.  
 
Como princípio podemos dizer que a nossa obediência a estes mandamentos não tem a 
ver em primeiro lugar com higiene, nem relativamente à natureza, nem com perigos de 
intoxicação ou efeitos secundários no corpo humano.  
 
Tem a ver com a nossa relação com o Eterno. Pelo facto do Eterno nos ter instruído assim, 
nós obedecemos. É certo que a obediência aos mandamentos traz larga vida e saúde aos 
nossos corpos, e é certo que muitos animais impuros são nocivos ou podem conter 
elementos perigosos para o homem.  
 
É certo que a natureza do animal está no sangue e se se come algo com sangue, o qual é 
inevitável acontecer quando se come carne, é provável que a natureza do animal afecte o 
carácter daquele que o come.  
 
Mas todas estas coisas são secundárias, e a Torá não se foca nelas. A Torá diz que aquele 
que deixa de se alimentar de certos animais que são considerados impuros, torna-se santo, 
separado, consagrado.  
 
Estas leis tem a ver em primeiro lugar com a santidade, e a santidade tem muito a ver com 
a alimentação. Agora, a obediência a estes mandamentos também traz saúde, e como uma 
consequência desta obediência, há saúde e prosperidade em tudo, mas o propósito 
principal destes mandamentos não é a saúde do homem mas sim a sua santidade.  
 
Há muita verdade nos ditados: “diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és”; e “nós somos 
aquilo que comemos”.  
 
A cristandade geral, alega que as leis alimentares foram abolidas, e fundamentam essa 
ideia em vários textos do “Novo Testamento” tirados fora do contexto. Existe no nosso site 
uma análise minuciosa de cada um desses versículos onde abordamos a interpretação 
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tradicional do cristianismo em contraste com o entendimento contextualizado de cada um 
desses versículos, num estudo intitulado: As Leis alimentares foram abolidas? 
 
Neste capítulo vemos que os animais estão classificados em quatro grupos gerais, cf. 
Levítico 11:46: 
 
- Animais que caminham sobre a terra, 11:2-8; 
- Animais que existem nas águas, 11:9-12; 
- Aves e outros animais que voam, 11:13-23; 
- Animais que se arrastam sobre a terra, 11:29-43; 
 

11:3  “Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas 
se divide em duas, e rumina, deles comereis.” 

Estas são as duas características dadas pela Torá para poder diferenciar entre um animal 
terrestre kasher/apropriado e aquele que é não-kasher/impróprio. Depois descreve quatro 
animais que aparentam ser Kasher, mas que não são. Se falta um dos dois sinais, o animal 
não é apto para o consumo de uma pessoa santa.  
 
Existe um sentido espiritual relativamente ao ruminar, e à questão da unha fendida. A unha 
fendida alude à separação que devemos fazer entre o certo e o errado, e o ruminar, implica 
que o que é certo/apropriado, devemos “ruminar”, isto é, estar num processo constante de 
mastigação, e não engolir sem meditar.  
 
A instrução de YHWH é a nosso alimentação espiritual, e essa deve ser bem mastigada de 
modo a lembrarmo-nos constantemente dela, e não engolida sem sequer saborear.  

 
11:4  “Destes, porém, não comereis; dos que ruminam ou dos que têm unhas 
fendidas; o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas; esse vos será 
imundo;”  

O camelo não tem totalmente a unha fendida. Por isso não é kasher. Não é permitido comer 
a sua carne, nem beber o seu leite.  
 
A palavra que foi traduzida como “imundo” é “tamé”, que significa “impuro”, “contaminado”, 
“profano”. O antónimo de “tamé” é “tahor”, que significa“limpo”, “puro” cf. 11:47. Temos que 
ter em conta que nas Escrituras podemos encontrar três tipos de impureza: 
  

 Impureza higiénica 
 Impureza ritual 
 Impureza moral 
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Se não diferenciamos entre estes três, não vamos entender o que é que se refere em cada 
caso. Neste caso, a classificação dos animais entre impuros e puros, “tamé” e “tahor”, não 
tem a ver com a higiene.  
 
Os animais impuros não têm uma impureza higiénica que os diferencia dos animais limpos. 
Tão pouco têm a ver com a impureza moral. Aqui o que se trata é de uma impureza ritual. 
 
Uma pessoa que coma um animal impuro, torna-se ritualmente impura, e não poderá nem 
entrar no átrio do templo nem comer os sacrifícios. Por outras palavras, a impureza ritual 
não permite que uma pessoa se aproxime demasiado do Eterno.  
 
YHWH não permite que uma pessoa “impura” se aproxime da sua presença. Portanto, o 
estado de impureza faz com que o homem se distancie do Eterno.  
 
Santidade tem a ver com a aproximação. Para poder ser santo, há que se afastar da 
impureza ritual, e por esta razão foram dadas estas leis de Kashrut. 
  

11:5  “E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas; esse vos será 
imundo;” 

A palavra hebraica para “coelho” é “shafan”. As vezes é traduzida como “texugo” e outras 
vezes como “coelho”. Ambos são animais que “ruminam” sem ter a unha fendida.  

Acontece que a ciência contemporânea concluiu que afinal tanto os coelhos como os 
texugos não são ruminantes. Muitos críticos alegam que o Eterno não conhecia a sua 
própria criação, mas vejamos; De acordo com a definição moderna de ruminante, os críticos 
dizem que os coelhos e hyraxes não ruminam, ou seja, não fazem exactamente a mesma 
coisa que a vaca faz, pois não possuem um estômago constituído de várias câmaras. 

Todavia, visto que eles se comportam (movimentos da boca) como se estivessem de facto 
a ruminar, poderiam ser classificados como impuros pelo critério da observação. Devido a 
isso, até mesmo Lineu inicialmente os classificou como ruminantes (apesar de eles não 
terem um estômago com várias câmaras). 

Como se pode utilizar o termo “fermentadores” para se referir a estes animais, e os 
fermentadores cecais também podem ser chamados pseudo-ruminantes, isto indica que 
possivelmente, o termo Bíblico não se refere aos ruminantes especificamente da forma 
como eles são definidos actualmente, com estômagos de quatro câmaras.  

Em hebraico, o que está escrito nos trechos em questão, é Ma’aleh gerah¸ que significa 
algo como “elevar [ou levantar] aquilo que foi engolido”.  
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Todavia, apesar de parecer que a tradução dá a entender que o autor se referia ao processo 
de regurgitar a comida, o termo ‘alah, refere-se ao “movimento de um lugar para o outro” 
vejamos este sentido em outros locais onde a mesma palavra aparece  

http://crentinho.wordpress.com/2007/04/02/coelhos-e-lebres-ruminantes-sera-que-deus-
nao-conhece-sua-propria-criacao/ 

A definição actual para ruminantes, são aqueles regurgitam a comida, desde as suas 
entranhas, dando a volta na sua boca a fim de moê-la apropriadamente.  
 
Os animais ruminantes, como a vaca e o veado, são os mamíferos que têm o estômago 
dividido em três ou quatro cavidades. Estes animais ingerem o alimento e levam-no à 
primeira cavidade do estômago. Logo passam-no para a segunda cavidade, da qual é 
elevado novamente à boca. Finalmente levam-no à terceira cavidade. Todo este processo 
é chamado de ruminar.  
   

11:7  “Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se 
divide em duas, mas não rumina; este vos será imundo.”  

Para os filhos de Israel, o porco é imundo. Supostamente também o é para os gentios. Mas 
como os gentios estão distantes do Elohim de Israel, não é um assunto relevante para eles.  
 
Lamentavelmente muitos dos filhos de Israel, tanto naturais como adoptados de entre os 
gentios, pela conversão mediante a redenção que há no Messias Yeshua, continua a 
praticar os costumes dos gentios ao comerem estes animais imundos.  
 
YHWH disse que estes animais são imundos, ou seja, não são aptos para o consumo 
humano, para um povo que se quer próximo do Eterno. Até que os céus e a terra passem, 
Ele não mudará a sua palavra, cf. Mateus 5:18.  
 
O porco não se tornou puro com a morte de Yeshua. Os que pregam tais coisas não 
conhecem a vontade do Criador. Ele não muda. Se Ele disse que o porco é imundo, e que 
os filhos de Israel não têm permissão para o comer, é assim que tem que ser feito. Se 
comemos estes animais e continuamos a pedir saúde para os nossos corpos enfermos, 
estamos a tentar o nosso Pai. 
 
O texto de Isaías 66:17 diz-nos que os que comem porco deliberadamente, serão 
destruídos. 
 

11:8  “Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres; estes 
vos serão imundos.”  

http://crentinho.wordpress.com/2007/04/02/coelhos-e-lebres-ruminantes-sera-que-deus-nao-conhece-sua-propria-criacao/
http://crentinho.wordpress.com/2007/04/02/coelhos-e-lebres-ruminantes-sera-que-deus-nao-conhece-sua-propria-criacao/
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Se é proibido comer a carne destes quatro animais que não são kasher, mas que aparentam 
ser, quanto mais não será proibido comer os animais que não têm qualquer sinal de ser 
kasher.  
 
É permitido tocar todos os animais que são imundos se estes estiverem vivos, por exemplo, 
os cães, os gatos, os porcos, os cavalos e os burros. Inclusivamente é permitido tocar nos 
seus cadáveres em algumas ocasiões.  
 
Se é permitido tocar um cadáver humano para o enterrar, certamente que também é 
permitido com os animais imundos. O cadáver de um animal impuro não tem o mesmo grau 
de impureza que um cadáver humano. O cadáver humano é a fonte principal da impureza 
ritual.  
 
Temos que entender este texto no contexto de entrar no templo ou antes de comer as 
coisas consagradas. Rashí diz que esta proibição de não tocar nos cadáveres dos animais 
impuros está limitada ao tempo das festas, quando todos os varões têm que se apresentar 
diante de YHWH em Jerusalém e isto não se pode fazer num estado de impureza ritual.  
  

11:9  “De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que 
tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis.”  

Estes são os sinais dos peixes kasher: têm que ter barbatanas e escamas. Alguns peixes 
perdem as suas escamas quando são tirados da água. Estes também são kasher. O peixe 
é o animal mais limpo que existe. Não precisa de nenhum tipo de preparação para ser 
comido. É permitido comê-lo cru, mas não vivo.  
 
As escamas e as barbatas também tem um sentido espiritual para a vida humana, se por 
um lado as escamas funcionam como uma capa de protecção para os peixes, já as barbatas 
permitem que estes se escapem rapidamente perante uma situação de perigo.  
 
O crente deve ser dotado de “escamas” e de “barbatanas” que lhe permitam a capacidade 
de resistir na hora da tentação, e dar às “barbatanas”. 
 

11:10-12 “Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos 
rios, todo o réptil das águas, e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão 
para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação; da sua carne não 
comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que não tem barbatanas ou 
escamas, nas águas, será para vós abominação.”  
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A palavra “abominação” é muito forte. Esta é a atitude de um israelita, natural ou enxertado, 
relativamente ao marisco e outros animais marinhos que não têm escamas nem 
barbatanas.  

Três vezes é repetida neste texto a palavra abominação, o que significa que é muito 
importante. O polvo é abominável, assim como os mariscos, os caranguejos e as lagostas. 
O tubarão e o tamboril são abomináveis para comer.  

11:13 “Das aves, estas abominareis; não se comerão, serão abominação: a águia, 
e o quebrantosso, e o xofrango,”  

Entre as aves existem 24 espécies que são imundas. Todas as demais são limpas. Há uma 
regra geral que a experiência nos têm ensinado: Todo o ovo de ave que seja redondo vem 
de uma ave imunda e todo o ovo oval vem de uma ave limpa.  
 
Seguindo esta norma poderemos saber quais são as aves imundas que estão mencionadas 
na Torá, e as aves limpas, apropriadas para o consumo humano.  
  

11:14 “E o milhano, e o abutre segundo a sua espécie.”  

Segundo Rashí, há subespécies de várias aves apresentadas nesta lista, que não são 
similares entre si, nem no seu aspecto nem nos seus nomes, mas todas pertencem à 
mesma espécie.  
 

11:18 “E a gralha, e o cisne, e o abutre.” 
 
Algumas congregações cristãs ensinam, com base neste versículo que o pato, por ser da 
família do cisne, não é um animal limpo, ou seja, não é permitido comer. Sem dúvida que 
é de enaltecer o zelo dessas congregações, na medida em que poucas são as igrejas 
cristãs que guardam as leis alimentares de YHWH.  
 
Contudo, a palavra que é traduzida como cisne é a palavra hebraica ָקַאת ka’at que na 
concordância de Strong é a palavra #6893.  
 
Devido às dúvidas quanto à natureza deste animal, muitas traduções optam por traduzir a 
mesma palavra como pelicano ao invés de cisne.  
 
Por ser uma palavra que gera dúvidas relativamente a qual ave seria esta, as traduções 
nem sempre coincidem, já que umas traduzem como cisne, outras como pelicano. 
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Mais curioso ainda é que os judeus devotos, que são extremamente zelosos com as leis da 
Torá, comem pato e ficam mesmo surpreendidos quando um cristão lhes diz que não come 
pato porque a Torá não permite.  
 
Outro dado curioso é que o vs. 18, mostra uma ave aquática aparecer entre duas aves do 
deserto.  
 
O Salmo 102:6 dá-nos uma preciosa ajuda neste raciocínio, pois diz: 
 
“Sou como o pelicano [strong’s #6893] no deserto, como a coruja das ruínas”.  
 
Aqui é utilizada a mesma palavra que é traduzida como “cisne” em Levítico 11:18 e em 
Deuteronómio 14:17. 
 
Então, tendo em conta a sequência em que aparecem estas aves, e os outros textos onde 
esta mesma palavra aparece, podemos concluir que nem cisne, nem pelicano são as 
palavras apropriadas para traduzir a palavra ָקַאת ka’at , e que esta ave será uma ave do 
deserto da família da gralha ou do abutre, conforme nos dão indícios outros textos onde 
essa palavra aparece nomeadamente: 
 
Isaías 34:11 “Mas o pelicano [ ָקַאת ka’at ] e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão 
nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade”. 
 
Sofonias 2:14 “E, no meio dela, repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos; e 
alojar-se-ão nos seus capitéis assim o pelicano [ ָקַאת ka’at ]  como o ouriço; a voz do seu 
canto retinirá nas janelas, a assolação estará no umbral, quando tiver descoberto a sua 
obra de cedro”. 
 
Há ainda quem se mostre céptico relativamente a comer pato, afirmando que o pato não 
tem a unha fendida, para confirmar que é um animal impróprio para consumo.  
 
No entanto esse argumento cai por terra por duas razões; primeiro o pato não tem 
unhas/cascos, e em segundo lugar o critério da unha fendida só se aplica aos animais 
terrestres que andam sobre quatro patas, e nunca às aves.  
 
Na verdade o pato é uma ave limpa, e apropriada para alimento. No entanto, o conselho 
que podemos dar a si que tens dúvidas é: Não coma. Pois como já vimos, o que come com 
dúvidas peca. Se assim é, não coma.  
 
É preferível não o fazer, pois não peca se não o fizer, do que fazer com dúvidas, já que 
assim se peca certamente. Aquele que come sem estar seguro, peca, como lemos em 
Romanos 14:23: 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 26- SHEMINÍ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 20 

 

 
“Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé [certeza 
do que ensina a Torá]; e tudo o que não é de fé é pecado.”  
 

11:22 “Deles comereis estes: a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto 
devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto 
segundo a sua espécie.”  

Estas quatro espécies de saltadores, também chamados “lagostas”, nada têm a ver com as 
lagostas do mar, e são as únicas permitidas pela Torá, cf. Mateus 3:4. Contudo, perdeu-se 
no tempo a noção de quais são elas. Por isso, como precaução, não consumimos nenhuma 
delas.  
  

11:24 “E por estes sereis imundos: qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo 
será até à tarde.”  

O cadáver de um animal impuro transmite impureza. Para o homem, a impureza durará até 
à tarde. Quando o sol desce, a pessoa fica pura, somente no caso de primeiro se ter 
banhado numa mikvé, acumulação de águas purificadoras, cf. vs. 32.  
  

11:25 “Qualquer que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes, e será 
imundo até à tarde.”  

Se se toca um cadáver destes animais só precisa de se banhar e esperar até ao pôr-do-sol 
para estar ritualmente puro novamente. Mas se carregar cadáveres, necessita também de 
lavar a roupa.  
  
11:26 “Todo o animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo o 
que não rumina, vos será por imundo; qualquer que tocar neles será imundo.”  

Apenas quando estão mortos transmitem impureza, não quando estão vivos, cf. vs. 31 
  
Sétima leitura, 11:33-47 
  

11:36 “Porém a fonte ou cisterna, em que se recolhem águas, será limpa, mas 
quem tocar no seu cadáver será imundo.”  

Neste versículo está a base para entender o sistema de uma mikvé, acumulação de águas 
purificadoras. Este texto diz que este sistema com uma fonte ou cisterna de acumulação de 
água é o único que permanecerá limpo, não importa o que entre nela. Daqui deduz-se que 
tudo o que entrar nessa água se purifica.  
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Se a mikvé tem água suficiente, todo o corpo que entra na água é considerado como 
eliminado. Isto significa que se um corpo impuro entra numa mikvé que tem estas 
características é simbolicamente eliminado juntamente com a sua impureza.  
 
Quando o corpo sai dessa água, é como se tivesse nascido de novo, e sai purificado. Para 
poder entrar no templo em Jerusalém, todos tinham que passar por uma mikvé de águas 
purificadoras. Para mais informação sobre este tema, por favor ler o livro “Águas do Éden” 
de Ariyé Kaplán.  

 
11:42a “Tudo o que anda sobre o ventre,”  

Segundo Rashi, refere-se à serpente. Na palavra hebraica que foi traduzida como “ventre”, 
encontra-se a letra central da Torá de Moisés.  
 
A letra “vav” que significa “prego”, “sinal”. Em torno desse cravo gira toda a Torá. É a sexta 
letra do alfabeto hebraico. O número seis é o número do homem e do livre arbítrio, cf. 
Apocalipse 13:18. Estas coisas levam-nos a algo muito importante: Toda a Torá gira em 
torno do homem que foi pregado como um sinal. Quem será? 
 
No capítulo sobre comidas permitidas e proibidas fala-se de um animal que se arrasta sobre 
o seu ventre. Nesse ventre está o sinal. Isto lembra-nos a antiga serpente, que foi 
amaldiçoada e tem que andar sobre o seu ventre, e que foi a que fez com que o pecado se 
introduzisse no mundo.  
 
Através de um alimento proibido o pecado entrou no ventre do homem e espalhou-se por 
todo o seu ser. A salvação desta situação é que aquele homem, em torno do qual gira todo 
o universo (porque o Eterno o elevou a essa condição), carregue por um acto voluntário os 
pecados da humanidade, sendo assim amaldiçoado (no lugar da humanidade) e pregado 
no madeiro. 
 
Este é o sinal, a mensagem central da Torá, para que todo aquele com o seu livre arbítrio 
tome a decisão de crer n´Ele para não se perder mas sim herdar a vida eterna. Baruch 
Hashem! 
  

11:43 “Não vos façais abomináveis, por nenhum réptil que se arrasta, nem neles 
vos contamineis, para não serdes imundos por eles;”  

Se alguém come estas coisas abomináveis a sua alma torna-se abominável para YHWH.  
  

11:44 “Porque eu sou YHWH vosso Elohim; portanto vós vos santificareis, e sereis 
santos, porque eu sou santo; e não vos contaminareis com nenhum réptil que se 
arrasta sobre a terra;”  
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Esta é a primeira vez que aparece a expressão “sereis santos, porque eu sou santo” e é 
relativamente à alimentação. Isto ensina-nos que a santidade depende em grande parte do 
tipo de comida que comemos.  
 

11:45 “Porque eu sou YHWH, que vos fiz subir da terra do Egipto, para que eu 
seja vosso Deus, e para que sejais santos; porque eu sou santo.”  

O texto hebraico diz que YHWH fez subir do Egipto os filhos de Israel. Não é uma coisa 
somente do passado, mas sim do presente.  
 
Através da nossa obediência aos mandamentos deixamos de viver como vivíamos no 
Egipto, comendo todo o tipo de coisas que produziam abominação nas nossas almas.  
 
Graças à Torá e ao Espírito do Messias que nos motiva, poderemos sair da escravidão do 
Egipto, e atentar para estas regras de Kashrut para ser um povo santo, separado para 
YHWH, nosso Pai.  
 
Fim da Parashá 26- Shemini (oitavo). 
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