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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 27- Tazria (Conceber) 
(Levítico 12:1 – 13:59) 

 
Referência nos Profetas: 2 Reis 4:42 – 5:19 
Referência nos Escritos Apostólicos: Mateus 8:1-4 
Salmo complementar: 106 
 
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: 27- Tazria (de Levítico 12:1 – 13:59)  

Significa “conceber”.   

Primeira Leitura 
 

12:1-2  “Falou mais YHWH a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: 
Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda sete dias, assim 
como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda.”  

 
Conceber não é o mesmo que dar à luz. A concepção ocorre normalmente 38 semanas 
antes de um parto normal. O momento da concepção terá influência no futuro do menino. 
Se os pais se relacionam intimamente em santidade e pureza, a criança é concebida em 
santidade e pureza. Se um dos pais tem lascívia sexual, esse espírito é transmitido ao feto 
no momento da concepção e no futuro é muito provável que essa criança tenha problemas 
para dominar os seus desejos sexuais. Por isso está escrito em 1 Tessalonissences 4:3-5: 
  
“Porque esta é a vontade de Elohim, a vossa santificação; que vos abstenhais da 
prostituição; Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra; Não 
na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Elohim.” 
  
A palavra “vaso” é uma referência ao corpo. Neste caso, provavelmente refere-se ao corpo 
da esposa. É importante tratar a esposa com santidade e honra, sem lascívia sexual como 
os gentios que não sabem dominar os seus instintos animais.  

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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Depôs do parto de um filho varão (menino), a mulher fica num estado de impureza ritual, 
em hebraico “tamé” como no tempo da sua menstruação.  
 
A palavra hebraica que foi traduzida como “separação” é nidá, e significa “impureza”; 
“separação”; “menstruação”, e vem da raiz “nadad” que significa “errar”, “fugir”, “afastar-se”. 
A ideia que nos dá a Torá, é que o tempo de “nidá” é um tempo de afastamento da mulher 
relativamente ao seu marido, para se curar da sua ferida interna.  
 
Segundo a Torá, este período é de sete dias, cf. Levítico 15:19. Depois do período de nidá, 
ela submerge-se em águas purificadoras para se poder unir novamente ao seu marido.  
 
No caso do nascimento de um menino, a mãe entra num estado de nidá durante os 
primeiros sete dias depois do parto. O dia do parto é contado como o primeiro dia, ainda 
que falte apenas uma hora para o pôr-do-sol, o início de um novo dia. Ao final do sétimo 
dia submerge-se numa mikvé para se purificar. Segundo o ensino farisaico, pode unir-se 
com o seu marido. Os saduceus e os caraítas não concordam com a interpretação farisaica, 
e ensinam que ela não se poderá unir ao seu marido até depois dos restantes 33 dias, cf. 
o texto de 12:4.  
  

12:3  “E no dia oitavo se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio.”  
 
A circuncisão faz-se no mesmo dia da semana em que nasceu. Se um menino nasce num 
sábado, é circuncidado no sábado seguinte. Se nasce a uma terça-feira, é circuncidado na 
terça-feira da semana seguinte. A circuncisão é o sinal do pacto entre o Eterno e toda a 
descendência de Abraão, como está escrito em Génesis 17:11-13: 
 
Aqui o Eterno, através de Moisés, revalida o pacto que foi dado aos patriarcas, como lemos 
em João 7:22:   
 
“Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão (não que fosse de Moisés, mas dos pais), 
no sábado circuncidais um homem.” 
  
A circuncisão não vem da época de Moisés, mas sim dos patriarcas. Moisés não podia 
anular nada do que tinha sido estabelecido anteriormente. O pacto da circuncisão não pode 
ser anulado pelo pacto do Sinai. Da mesma forma, o pacto renovado não pode anular os 
pactos anteriores, nem alterá-los.  
 
Um pacto posterior sempre se baseia sobre um pacto anterior. Cada pacto novo que é 
introduzido confirma um pacto anterior e acrescenta algo mais para a santificação do povo. 
Isto ensina-nos que o novo pacto, que foi introduzido pelo Messias, não pode anular os 
pactos anteriores. O que faz o novo pacto é introduzir novos elementos que fazem subir o 
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povo a um nível superior de santidade e de poder, não para revogar o que fora 
anteriormente instituído. Um pacto renovado implica uma maior abrangência. O pacto 
renovado pelo sangue de Yeshua não anula nada do pacto feito com Abraão, Isaque e 
Jacob, antes pelo contrário, leva as promessas feitas aos patriarcas, a todo aquele que 
aceita o testemunho de Yeshua.   
 
Relativamente à circuncisão, biologicamente falando, o oitavo dia é o melhor momento para 
circuncidar o homem. É o dia em que a coagulação do sangue é mais eficaz do que em 
qualquer outro momento da vida. Além disso, antes de ser instituído o pacto da circuncisão, 
cada varão terá experimentado, pelo menos, um Shabat. Se um menino judeu não é 
circuncidado, é rompido o pacto com Abraão. Para ser judeu tem que se estar circuncidado 
na carne.  
 
O homem foi chamado a servir ao Eterno de uma forma diferente da mulher. Portanto é 
importante que o filho varão seja introduzido no culto diante de YHWH o quanto antes. Pela 
Brit Milá, o pacto da circuncisão, será assinalado no seu corpo, o sinal da responsabilidade 
de se apresentar diante do Eterno durante toda a sua vida, como lemos em Êxodo 23:17: 
“três vezes ao ano se apresentará todo o varão…” 
  

12:4  “Depois ficará ela trinta e três dias no sangue da sua purificação; nenhuma 
coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua 
purificação.”  

 
Daqui aprendemos quais são as duas proibições relativamente a uma pessoa tamé: não 
lhes é permitido tocar ou comer as coisas consagradas. Tampouco poderá entrar no 
santuário. Não se pode comer do cordeiro da Páscoa em Jerusalém no estado de tamé.  
 
Este texto ensina que ainda que haja mais derramamento de sangue durante os 33 últimos 
dias da sua purificação, não é necessário acrescentar mais tempo aos 40 dias totais. Aqui 
não se aplica a mesma lei que para a menstruação, quando se acrescentam mais sete dias, 
caso haja fluxo de sangue fora do tempo da semana de nidá. Quando chegarmos ao 
capítulo 15 veremos isso mais detalhadamente.  
  

12:5  “Mas, se der à luz uma menina será imunda duas semanas, como na sua 
separação; depois ficará sessenta e seis dias no sangue da sua purificação.”  

 
Tanto o tempo de nidá como o de tamé dura o dobro se o nascimento for de uma menina. 
A Torá não explica a razão pela qual isso acontece. O Eterno marca uma diferença entre o 
homem e a mulher. Mas o homem moderno tenta anular essa diferença e pensa que a 
igualdade é o mesmo que a eliminação das diferenças.  
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O facto de fazer com que a mulher fique mais tempo em recuperação depois do nascimento 
de uma menina, não é para descriminar a mulher ou o homem, mas sim por outras razões 
que não estão bem definidas na Torá. O certo é que todos os mandamentos foram dados 
para o bem do homem. Temos que aceitar esta verdade, ainda que não a entendamos. 
 
Contudo, podemos encontrar algumas explicações que nos podem dar um pouco de luz 
sobre esta diferença. Os pediatras modernos provaram que depois do nascimento de uma 
menina, ela tem mais necessidade psicológica do que um menino de permanecer perto da 
sua mãe. Logo este mandamento foi dado, entre outras razões, para ajudar a menina a ter 
um bom desenvolvimento psicológico, e possivelmente, também da mãe.   
 
O menino e a menina têm a necessidade de afirmar a sua identidade sexual como homem 
e mulher respectivamente. Portanto o menino precisa do seu pai para se poder identificar 
com ele para poder desenvolver-se correctamente, e a mesma necessidade tem a menina 
relativamente à sua mãe.  

 
Uma vez que a identidade sexual é afirmada, o menino e a menina são atraídos pelo sexo 
oposto, o qual é um desenvolvimento perfeitamente natural. Por isso, podemos ver que 
quando um menino cresce, começa a desenvolver uma relação especial com a sua mãe, e 
a menina com o seu pai. Esta é uma forma natural para se preparar para o matrimónio 
futuro.  
 
A distinção entre homem e mulher é parte do ser humano. Um menino deve aprender a ser 
masculino e a uma menina a ser feminina. Parte do plano de Satanás para destruir o homem 
é anular a diferença dos sexos. Nestes últimos tempos as práticas homossexuais de 
Sodoma e Gomorra estão a voltar a ganhar bastantes adeptos pelo mundo, cf. Lucas 17:28-
30. O Eterno instituiu a diferença entre o homem e a mulher, e essa distinção é benéfica e 
necessária para que a família e a sociedade sejam sãs.  
 
O menino tem que aprender a viver com essa diferença em relação à sua mãe, e a menina 
com o seu pai. Somos diferentes, mas precisamos um do outro para que tudo funcione 
correctamente, porque o Eterno nos fez macho e fêmea. Essa relação faz com que cada 
indivíduo funcione correctamente. A ausência de um dos pais transtorna o processo de 
aprendizagem dos filhos. 
 
Os primeiros seis anos de vida são fundamentais no desenvolvimento psicológico de cada 
pessoa. Ambos os sexos, homem e mulher, necessitam da sua mãe nesse tempo. A 
ausência da mãe provoca dano psicológico no filho. Se a mãe deixa que o seu filho ou a 
sua filha esteja muito tempo sob o cuidado de outras pessoas, provocará mazelas no 
desenvolvimento da sua alma.  
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A mãe foi capacitada para ser a melhor pessoa para cuidar dos seus filhos, especialmente 
nos primeiros anos de vida. O contacto com o pai também é vital para o bom 
desenvolvimento do menino. Mas especialmente durante os primeiros anos de vida, a 
presença da mãe cria no menino um fundamento de confiança que logo é necessário na 
relação com o Pai celestial. Através da mãe o menino aprende como é a ternura do Eterno, 
como lemos em Isaías 66:10-13: 
 
 “Regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais; enchei-vos 
por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes; Para que mameis, e vos farteis dos 
peitos das suas consolações; para que sugueis, e vos deleiteis com a abundância da sua 
glória. Porque assim diz YHWH: Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória 
dos gentios como um ribeiro que transborda; então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre 
os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei; 
e em Jerusalém vós sereis consolados.” 
  
Através do cuidado da mãe, o menino aprende que o Eterno o ama, cuida-o, alimenta-o, 
satisfá-lo e acima de tudo, está presente. Uma boa mãe está a toda a hora dependente do 
bem-estar dos seus filhos. Uma boa mãe não pode esquecer o seu filho, como lemos em 
Isaías 49:15: 
  
“Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se 
compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo 
eu não me esquecerei de ti.” 
 
O sentimento da presença do Eterno é estabelecido pela mãe durante os primeiros tempos 
na vida do menino. Não é bom deixar uma criança chorar na sua cama até que adormeça. 
A criança tem que sentir que a mãe e o pai estão presentes a todo o momento, ainda que 
não esteja na mesma habitação.  
 
O efeito do sentimento de solidão nos primeiros anos de vida do menino é desastroso. A 
presença dos pais faz com que o menino aprenda que o Eterno está presente a todo o 
momento e em todo o lugar, vendo-o, e cuidando dele como lemos em Hebreus 4:13: 
 
“E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes todas as coisas estão nuas e 
patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.” 
 
Provavelmente, Hagar a egípcia, não tinha aprendido esta lição relativamente à sua mãe, 
por isso ficou surpreendida quando deu conta que o Eterno estava presente e vendo-a a 
todo o momento, como está escrito em Génesis 16:13 
  
“E ela chamou o nome de YHWH, que com ela falava: Tu és Deus que me vê; porque disse: 
Não olhei eu também para aquele que me vê?” 
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A ausência da mãe ou do pai durante os primeiros anos de uma criança contribui para que 
a criança facilmente tenha problemas para perceber que os olhos do Eterno o observam a 
todo o instante.  
 
Nas últimas gerações as mães da sociedade moderna entregam os seus filhos aos 
cuidados de amas muito novas para dedicarem a sua vida ao trabalho que lhes permitirá 
ganhar dinheiro para sustentar os seus caprichos materiais, que para elas são mais 
importantes do que estar com os seus filhos.  
 
Esta falta de responsabilidade está a criar uma geração de filhos que não são conscientes 
da presença do Eterno nas suas vidas. São vazios. Terão dificuldades para cultivar uma 
relação pessoal com o Eterno. Para eles Deus está demasiado longe para se poder 
comunicar com eles, ou mesmo que o pudesse fazer, não se iria interessar pela vida 
pessoal de um jovem.  
 
Nada mais longe da verdade. Este vazio emocional foi criado pela ausência da mãe durante 
os primeiros anos da vida dos nossos jovens.  
 
Estamos a viver no tempo de restauração de todas as coisas e temos que retomar estas 
verdades para que os nossos futuros filhos não sejam uma presa fácil para o anticristo e o 
falso profeta que logo se irá levantar para enganar e arrastar atrás de si aqueles que não 
são conscientes da presença do Eterno nas suas vidas.  
 
Há outros aspectos do carácter do Eterno que a criança aprende em pequeno através da 
sua mãe. Em primeiro lugar, conhecerá a misericórdia do Eterno. Do pai, aprenderá a justiça 
do Eterno, as normas, as consequências do pecado, etc.  
 
Ambos são vitais, para que o menino conheça o Eterno, desde a sua infância, antes que 
possa compreender as Escrituras. Os pais vivem o carácter de YHWH na relação com os 
seus filhos. O papel dos pais é reflectir o Eterno na vida da criança, como lemos em Efésios 
6:4: 
 
“E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação 
do Senhor.” 
 
O Eterno é o exemplo que os pais devem seguir para a educação dos seus filhos. Como 
Ele faz com os seus filhos, assim devem fazer os pais com os seus filhos, como lemos em 
Hebreus 12:7-10: 
 
“Se suportais a correcção, Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a quem o pai 
não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então 
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bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos 
corrigirem, e nós os reverenciamos; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, 
para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como 
bem lhes parecia; mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua 
santidade.” 
   

12:6  “E, quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, 
trará um cordeiro de um ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para 
expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote.”  

 
A mãe terá que se apresentar no templo depois do parto. Se é um menino será a partir do 
dia 41 do seu nascimento, se for uma menina, a partir do dia 81. Ela terá que entregar dois 
animais para dois sacrifícios, de ascensão e do pecado, olá e chatat. 
 
Olá representa a entrega total. Isto ensina-nos em primeiro lugar, que a mãe agora tem a 
oportunidade de renovar a sua entrega ao Eterno, através deste sacrifício. Apesar do 
nascimento do filho ou de uma filha, ela tem que continuar a viver para YHWH. O 
nascimento de um filho constituí uma das coisas mas impressionantes na vida de uma 
mulher. 
 
 É fácil que se esqueça o compromisso com o Eterno. É fácil ver o menino tomar o lugar 
dEle para se tornar no mais importante da sua vida. Mas ela terá então que reconhecer que 
o nascimento constituiu o cumprimento de um chamado do Eterno. Ele quer que ela tenha 
filhos. Conforme ela se entrega a Ele, poderá educar os seus filhos correctamente, segundo 
a Sua vontade.  
 
Por outro lado o sacrifício de olá representa a entrega da criança ao Eterno. Os filhos não 
pertencem aos pais, mas sim ao Pai dos espíritos. Os pais têm a responsabilidade de 
educar as crianças no caminho de Deus, porque nasceram para Ele, como lemos em 
Malaquias 2:15: 
 
“E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele 
buscava uma descendência para Deus. Portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém 
seja infiel para com a mulher da sua mocidade.” 
 
O Eterno quer ter uma descendência de muitos filhos. Os pais colaboram com Ele para que 
tenha muitos filhos, e assim cumprem com o Seu desejo. Os filhos não são dos pais, são 
do Eterno.  
 
A olá que a mãe tem que entregar ao Eterno representa esta verdade. No momento de 
oferecer a olá ela não se entrega apenas a si mesma, mas também o seu filho ao Eterno.  
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“e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado” Porque razão a mulher teria que 
dar uma oferta pelo pecado? Qual foi o pecado da mulher? Podemos encontrar várias 
respostas:  
  

a. Há uma necessidade de expiar os seus pecados por causa de ter passado por uma 
prova. Numa prova todos cometem pecados. (Abarbanel) 

b. O pecado entrou no mundo pela mulher, e mediante o sacrifício do pecado ela faz 
expiação por esse erro. (Bechai) 

c. Todo o processo de procriação foi afectado quando o pecado entrou no mundo. Um 
parto doloroso é o resultado do pecado de Eva, cf. Génesis 3:16. A concepção e o 
parto de uma criança dão-se num mundo de pecado, como está escrito no Salmo 
51:5: “Eis que em iniqüidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.” 
O yestser hará (inclinação para praticar o mal) é transmitido à criança quando é 
formada. É uma herança pecaminosa. Por essa transmissão há uma culpa sobre a 
mãe e tem que apresentar um sacrifício pelo pecado.  

d. Podem ser transmitidos à criança, ainda estando no ventre da sua mãe, complexos, 
atitudes de rejeição, inferioridade e outras atitudes originadas no pecado. A mulher 
não pode gerar um filho perfeito, sem pecado. Terá que apresentar a oferta, por ter 
trazido ao mundo um ser pecador, contrariamente aquilo que o Eterno desejou desde 
o princípio.  

 
O Nascimento de Yeshua 
  
Em Lucas 2:21 está escrito: 
 
“E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome 
de Yeshua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido.” 
  
Yeshua foi circuncidado ao oitavo dia. Vemos aqui que o nome lhe foi dado aquando da 
circuncisão, cf. Génesis 17:5, 10. Este costume, que todavia se pratica hoje em dia, não é 
mencionado no Talmud mas sim nos Escritos apostólicos cf. Lucas 1:59.  
  
A redenção do filho varão primogénito, depois de um mês, cf. Êxodo 13:1, 12; 22:29; 34:19-
20; Números 3:12-13; 18:15-16.  
  
Em Lucas 2:22b-23 está escrito: “E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a 
lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor (segundo o que está 
escrito na lei do Senhor: Todo o macho primogénito será consagrado ao Senhor);” 
 
a) A redenção do primogénito 
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O preço de resgate para um menino primogénito era de cinco shekels. Este preço podia ser 
pago a partir dos 30 dias de vida do menino. É possível que José tenha pago este preço de 
resgate aos 30 dias do nascimento de Yeshua, mas o mais provável é que tenha feito as 
duas coisas à vez, 41 dias depois do parto: a redenção do primogénito, em hebraico “pidyon 
habén”, e a apresentação dos sacrifícios da mãe.  
 
A ideia por trás do preço de resgate é, que todo o varão primogénito pertence ao Eterno 
para ser sacerdote. Além disto, os primogénitos foram especialmente consagrados quando 
todos os primogénitos dos egípcios foram mortos pelo anjo destruidor. Um cordeiro foi 
sacrificado para lhes preservar a vida dos primogénitos dos filhos de Israel justamente antes 
da sua saída da escravidão.  
 
Nesse momento o Eterno santificou para si todos os primogénitos de Israel. Contudo pelo 
pecado do bezerro de ouro, os primogénitos perderam o direito de ser sacerdotes. Esse 
direito foi passado aos levitas. Ainda assim, os varões primogénitos pertencem todavia ao 
Eterno de uma forma especial. Por isso terão que ser apresentados diante dEle no templo 
um mês depois do seu nascimento para assim ser redimidos e poder voltar a estar com os 
seus pais. Se Israel não tivesse pecado com o bezerro de ouro, Yeshua seria um dos 
sacerdotes no templo em Jerusalém.  
 
b) A purificação da mãe, depois de 40 dias. 
 
Em Lucas 2:22 está escrito: “E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de 
Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor” 
 
Depois de 40 dias, Maria já estava ritualmente limpa para poder entrar no templo.  
  
c) Apresentação de sacrifícios pela mãe, após 40 dias. 
  
O normal era que a mulher apresentasse um cordeiro como olá e uma ave como chatat. 
Mas se não tivesse recursos para dar um cordeiro poderia dar dois pássaros, como lemos 
em Levítico 12:8: 
 
“Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará duas rolas, ou 
dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado; assim o 
sacerdote por ela fará expiação, e será limpa.” 
 
Em Lucas 2:24 está escrito: “E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor: 
Um par de rolas ou dois pombinhos.” 
  
Este texto demonstra que José e Maria não tinham dinheiro suficiente para oferecer um 
cordeiro. O maravilhoso aqui é que já tinham um cordeiro. Esse cordeiro foi entregue ao 
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Eterno e logo redimido. Por isso não necessitavam de outro cordeiro, apenas de dois 
pássaros, que representava a entrega total da mãe e do filho ao Eterno. 
  
Maria não passou o yestser hará a Yeshua, como lemos em Romanos 8:3: 
 
“Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, YHWH, 
enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado 
na carne;” 
 
Yeshua não tinha “carne de pecado”; não tinha pecado, na sua carne. Maria deu à luz um 
corpo que tinha a “semelhança de carne de pecado” mas não “carne de pecado”, somente 
a semelhança. Yeshua não tinha um corpo glorioso como o havia tido Adão antes de cair. 
Apesar de Yeshua ser incorruptível, estava em carne, e essa carne que é semelhança da 
carne do pecado.  
  
Em Mateus 13:43 está escrito: 
  
“Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para 
ouvir, ouça.” 
  
Yeshua não brilhava quando nasceu, ainda que fosse Justo. 
  

12:8  “Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 
duas rolas, ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação 
do pecado; assim o sacerdote por ela fará expiação, e será limpa.”  

 
Este texto mostra-nos que Miriam (Maria), a mãe de Yeshua tinha pecado. O mito da 
imaculada conceição da chamada “virgem Maria” não tem nenhuma base nas Escrituras. 
Podemos mencionar alguns outros textos que falam que a Mãe de Yeshua tinha pecados 
e precisava do perdão por Eles: 
  
Em Lucas 1:47 está escrito: “E o meu espírito se alegra em Elohim meu Salvador;” 
  
Ela necessitava de um salvador para não morrer nos seus pecados. Necessitava que o Pai 
celestial a salvasse. As Escrituras ensinam que “a virgem Maria” precisava de salvação. Se 
tivesse sido criada de forma imaculada, não precisava de um Salvador porque seria 
perfeita, sem pecado. 
 
Em Marcos 3:21, 31-35 está escrito: 
  
“E, quando os seus ouviram isto, saíram para o prender; porque diziam: Está fora de si. (…) 
Chegaram, então, seus irmãos e sua mãe; e, estando fora, mandaram-no chamar. E a 
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multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te 
procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus 
irmãos? E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui 
minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu 
irmão, e minha irmã, e minha mãe.” 
  
Neste momento, Maria pensava que Yeshua estava louco, e por isso veio com os seus 
outros filhos para “resolver” o problema. Por isso, nesse momento Yeshua não a reconhece 
como a sua mãe dizendo que ela não estava a proceder de acordo com a vontade do Pai. 
Isto é uma demonstração clara de que naquele momento da sua vida, ela estava 
equivocada na sua apreciação do chamado do seu filho, como lemos no Salmo 69:8: 
 
 “Tenho-me tornado um estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os 
filhos de minha mãe.” 
  
Este Salmo é uma profecia messiânica, segundo o versículo 9, onde está escrito: 
  
“Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim.” 
  
Este versículo está aplicado sobre o Messias em João 2:17 e Romanos 15:3, onde está 
escrito: 
  
“E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará.  
 
“Porque também o Messias não agradou a si mesmo, mas, como está escrito: Sobre mim 
caíram as injúrias dos que te injuriavam.”  
 
Isto nos ensina que num momento da vida de Yeshua, nem a sua mãe, nem os seus irmãos, 
filhos de sua mãe, creram nele, cf. João 7:5. 
  
Este Salmo também nos ensina que os seus irmãos eram os filhos físicos da sua mãe, fruto 
da união entre José e Maria.  
  

13:2  “Quando um homem tiver na pele da sua carne, inchação, ou pústula, ou 
mancha lustrosa, na pele de sua carne como praga da lepra [tsaráat], então será 
levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes.” 

 
Aqui a Torá introduz o tema acerca da impureza causada por uma praga que é chamada 
“tsaráat”. Essa praga não tem os mesmos sintomas que a enfermidade chamada “lepra”. 
Portanto, ao traduzir a palavra “tsaráat” como “lepra” cria-se uma ideia equivocada aos 
leitores. Aqui não se trata de lepra, mas sim de outra coisa.  
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Há duas ideias fundamentais relativamente a esta praga. Alguns dizem que se trata de uma 
enfermidade extinta, mas a maioria dos analistas, pensam que é uma praga sobrenatural 
que o Eterno coloca sobre as pessoas que cometem certos pecados, especialmente o 
pecado de lashón hará, a calúnia, a má língua.  
 
A tsaráat é descrita em dois largos capítulos, o que demonstra que é um assunto muito 
importante. Há outros textos nas Escrituras que falam desta praga. Esses textos podem 
ensinar algo mais sobre a sua origem.  
  
Em Êxodo 4:6-7 está escrito: 
  
“E disse-lhe mais YHWH: Põe agora a tua mão no teu seio. E, tirando-a, eis que a sua mão 
estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a por a tua mão no teu seio. E tornou 
a colocar sua mão no seu seio; depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua 
carne.” 
  
Moisés teve tsaráat na sua mão como um sinal. Ele tinha falado lashón hará contra o povo 
de Israel dizendo que não iriam acreditar nele, cf. Êxodo 4:1. 
  
Em Números 12:1-10 está escrito: 
  
“E falaram Miriã e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara; 
porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou YHWH 
somente por Moisés? Não falou também por nós? E YHWH o ouviu. E era o homem Moisés 
mui manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. 
E logo YHWH disse a Moisés, a Arão e a Miriã: Vós três saí à tenda da congregação. E 
saíram eles três. Então YHWH desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda; 
depois chamou a Arão e a Miriã e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras; 
se entre vós houver profeta, eu, YHWH, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos 
falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa. 
Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas; pois ele vê a semelhança do 
Senhor; por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim 
a ira de YHWH contra eles se acendeu; e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda; 
e eis que Miriã ficou leprosa como a neve; e olhou Arão para Miriã, e eis que estava leprosa.” 
  
O texto hebraico mostra que a praga que veio sobre Miriam é da mesma classe que a que 
aparece em Levítico 13.  
 
Miriam foi atacada pelo Eterno com esta praga por ter falado mal contra Moisés. Vemos 
aqui como o lashon hará causou esta intervenção divina.  
  
Em Deuteronómio 24:8-9 está escrito: 
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“Guarda-te da praga da lepra, e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo o que te 
ensinarem os sacerdotes levitas; como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. 
Lembra-te do que YHWH teu Deus fez a Miriã no caminho, quando saíste do Egipto.” 
  
Este texto insta-nos a ter cuidado com esta praga e recordar o que se passou com Miriam. 
  
Em 2 Crónicas 26:16-19 está escrito: 
  
“Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper; e transgrediu 
contra YHWH seu Deus, porque entrou no templo do Eterno para queimar incenso no altar 
do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele oitenta sacerdotes de 
YHWH, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete 
queimar incenso perante YHWH, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados 
para queimar incenso; sai do santuário, porque transgrediste; e não será isto para honra 
tua da parte do Eterno Deus. Então Uzias se indignou; e tinha o incensário na sua mão para 
queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa 
perante os sacerdotes, na casa do SENHOR, junto ao altar do incenso.” 
  
O Rei Uzias foi castigado por entrar no ministério sacerdotal que não lhe competia. Isto nos 
ensina que esta praga não cai apenas sobre uma pessoa que cometeu o pecado de lashón 
hará, mas também por vir por outros motivos.   
 
Em 2 Reis 5:1-27 está escrito: 
  
“E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu 
SENHOR, e de muito respeito; porque por ele YHWH dera livramento aos sírios; e era este 
homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e 
levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 
E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em 
Samaria; ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: 
Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, 
e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão dez talentos de prata, seis 
mil siclos de ouro e dez mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, 
em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures 
da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, e disse: 
Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que 
eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra 
mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as 
suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e 
saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o seu 
carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: 
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Vai, e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, 
Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, 
por-se-á em pé, invocará o nome de YHWH seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, 
e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do 
que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles, e ficar purificado? E voltou-
se, e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e 
disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? 
Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te, e ficarás purificado. Então desceu, e mergulhou no 
Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus; e a sua carne tornou-se como 
a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a 
sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a 
terra não há Deus senão em Israel; agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu 
servo. Porém ele disse: Vive o YHWH, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E 
instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, dê-
se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar duas mulas; porque nunca 
mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão a YHWH. 
Nisto perdoe YHWH a teu servo; quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali 
adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de 
Rimom; quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe YHWH a teu servo. E 
ele lhe disse: Vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, 
homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da 
sua mão alguma coisa do que trazia; porém, vive o Eterno YHWH que hei de correr atrás 
dele, e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã; e Naamã, vendo que 
corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo, e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: 
Tudo vai bem; meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim dois 
jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim; dá-lhes, pois, um talento de prata e 
duas mudas de roupas. E disse Naamã: Sê servido tomar dois talentos. E instou com ele, 
e amarrou dois talentos de prata em dois sacos, com duas mudas de roupas; e pô-los sobre 
dois dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E, chegando ele a certa altura, 
tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa; e despediu aqueles homens, e foram-
se. Então ele entrou, e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: Donde vens, Geazi? 
E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura 
não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? 
Era a ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, 
servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para 
sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve.” 
  
Este texto ensina que Naamã, um gentio, tinha tsaráat. Logo esta praga não cai somente 
sobre os filhos de Israel mas também sobre os gentios. O servo de Eliseu, Geazi, mentiu e 
furtou e por estes dois pecados veio a tsaráat sobre ele e sobre os seus filhos.  
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Isto nos ensina que não é apenas aplicada sobre aquele que peca com lashon hará mas 
também por outros delitos. O Talmude menciona sete pecados que trazem a praga de 
tsaráat sobre aquele que não se arrepende: calúnia; assassinato; imoralidade: falso 
juramento; arrogância; roubo e avareza.  
  

13:3  “E o sacerdote examinará a praga na pele da carne; se o pêlo na praga se 
tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é 
praga de lepra; o sacerdote o examinará, e o declarará por imundo.”  

 
Esta praga tem três sintomas: 
  
1. Os pêlos são brancos e a área afectada parece mais profunda que o resto da pele, v. 

3. 
2. A mancha estende-se sobre a pele, v. 7. 
3. Há carne viva na mancha, v. 10. 
  
Os sacerdotes tinham a autoridade para declarar puro ou impuro, uma pessoa ou um 
objecto. Quando a pessoa tem esta praga não é considerada impura até que o sacerdote o 
comprove.  
 
Tampouco se torna pura antes do sacerdote o declarar. Logo é a palavra do sacerdote que 
decide quando a pessoa está pura ou impura. A declaração do sacerdote tinha uma 
implicação social importante.  
 
O afectado não podia viver dentro da comunidade, mas sim fora, fora do acampamento ou 
fora da cidade se estivesse murada.  
 
Segundo Maimónides, o propósito da declaração de impureza é: 
   
 Afastar todas as impurezas; 
 Preservar o santuário; 
 Aligeirar tão penosa carga e conseguir que o que é e não é impuro não entorpeça o 

homem em nenhuma das suas ocupações e que esse assunto somente diz respeito 
ao santuário e às coisas sagradas. 

  
13:6 “E o sacerdote ao sétimo dia o examinará outra vez; e eis que, se a praga se 
recolheu, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo; é 
uma pústula; e lavará as suas vestes, e será limpo.” 

 
Uma enfermidade requer saúde, mas uma pessoa que foi afectada pela tsaráat precisa de 
ser limpa. Ainda que Moisés tenha pedido ao Eterno que sarasse Miriam desta praga, cf. 
Números 12:13, na maioria dos textos não fala de se ter curado, mas sim de ser limpo.  
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Em Mateus 8:2-4 está escrito: 
  
“E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me 
limpo. E Yeshua, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo. E logo ficou 
purificado da lepra. Disse-lhe então Yeshua: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-
te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhes servir de 
testemunho.” 
  
Neste texto não se fala de curar uma enfermidade mas sim de limpar a praga de “tsaráat”. 
Yeshua não diz: “sê curado”; mas sim “sê limpo”. Yeshua não o curou, mas sim limpou-o. 
Isto leva-nos a crer que não se trata de uma enfermidade como as outras, mas sim de uma 
praga sobrenatural sobre aquele que não se arrepende em tempo útil.  
 

13:12-13 “E, se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele 
do que tem praga, desde a sua cabeça até aos seus pés, quanto podem ver os 
olhos do sacerdote, Então o sacerdote examinará, e eis que, se a lepra tem 
coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo; todo se 
tornou branco; limpo está.”  

 
Em Isaías 1:18 encontra-se uma referência a este versículo, segundo está escrito: 
  
“Vinde então, e argui-me, diz YHWH: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, 
eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se 
tornarão como a branca lã.” 
  
Daqui aprendemos que a tsaráat simboliza o pecado. O pecado é tsaráat para a alma. 
  

13:45-46 “Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, 
e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: Imundo, 
imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo; imundo está, 
habitará só; a sua habitação será fora do arraial.” 

 
Uma pessoa afectada por esta praga não podia viver com os demais. Se o seu pecado 
tinha sido a calúnia, que está relacionada com a relação social, já não podia ter contacto 
com os demais, tinha que viver sozinha. Nem sequer tinha o direito de se associar com 
outras pessoas impuras. Assim não podia pecar mais com a sua língua.  
  
Em Mateus 26:6 está escrito: 
  
“Estando Yeshua em Betânia, em casa de Simão, o leproso,” 
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Se um leproso não podia viver com os demais, como é possível que se diga que Yeshua 
estava na casa de um “leproso”?  
 
A explicação é simples, a tradução não está correcta. Nas Escrituras aramaicas é usada a 
palavra “garabá” que significa “artesão”.  
 
A palavra aramaica “garbá” significa “leproso”. Portanto os tradutores que traduziram o texto 
para o grego cometeram um erro ao entender a palavra garabá como garbá, entenderam 
“artesão” como sendo “leproso”. Esta é uma das muitas provas que nos mostra que os 
textos de Mateus e Marcos (14:3) não foram escritos originalmente em grego, mas sim nas 
línguas semitas.  
  
A razão pela qual a Torá incide bastante nos detalhes relativamente à praga de tsaráat, fez 
com que muitos rabinos judeus tenham relacionado esta praga com o Messias. No Talmude 
está escrito: 
 
“Rab diz: O mundo foi criado só por causa de David. Shmuel diz: Por causa de Moisés. R. 
Yochanan diz: Por causa do Messias. Qual é o seu nome? – A Escola de R. Shila diz: O 
Seu nome é Shiló, porque está escrito, até que venha Shiló. A escola de R. Yanai diz: O 
Seu nome é Yinón, porque está escrito, o Seu nome permanecerá para sempre. Enquanto 
durar o sol, o seu nome é Yinón. A escola de R. Chaniná sustenta: O Seu nome é Chaniná, 
como está escrito, Onde não lhes mostrarei chaniná (clemência). Outros dizem: O Seu 
nome é Menachem filho de Chizkiyá, porque está escrito, porque longe de mim está 
Menachem (o consolador), aquele que reanima a minha alma. Os rabinos disseram: O Seu 
nome é “o estudioso leproso”, como lemos, certamente levou as nossas penas, e carregou 
as nossas tristezas: contudo, nós o consideramos como um leproso, ferido do Eterno e 
afligido”. 
 
Quando no Talmude aparece a expressão: “os rabinos disseram”, significa que esta é a 
linha oficial de interpretação do judaísmo rabínico da época. Isto nos ensina em primeiro 
lugar, que o Talmude identifica Isaías 53 com o Messias. Em segundo lugar, destaca o facto 
de que o Messias tinha que ser “leproso”, no sentido que teria que carregar as enfermidades 
e os pecados do povo.  
 
Quem é esse Messias??  
 
O Seu Nome é Yeshua, o enviado de YHWH, que iniciou o seu ministério há quase 2 000 
anos, e que tal como José, esteve 20 (2 000 anos) anos no Egipto (era conhecido entre as 
nações), mas esteve oculto dos seus irmãos que não o reconheceram até que ele disse “Eu 
sou José (o Messias ben Yosef)”.  
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Tempos virão muito em breve em que Yeshua será reconhecido pelos seus irmãos judeus 
que dirão: 
 
“Bendito seja aquele que vem em nome de haShem” 
 
Zacarias 12:10 “E sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o 
Espírito de graça e de súplicas; e olharão para mim, a quem traspassaram; e o prantearão 
como quem pranteia por um unigénito; e chorarão amargamente por ele, como se chora 
amargamente pelo primogénito”. 
 
Este texto fala-nos do arrependimento de Judá (a casa de David).  
 
Ora vem Senhor Yeshua, vem trazer a Salvação de YHWH, e exercer o governo que o Pai 
celestial te outorgou. 
 
Apocalipse 22:20 “Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente, cedo venho. Amém! 
Ora, vem, Senhor Yeshua”! 
 
FIM DA PARASHÁ 27- Tazria (ela concebe). 


