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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 28- Metsorá (Leproso) 
(Levítico 14:1 – 15:33) 

 
Referência nos Profetas: 2 Reis 7:3:20 
Referência nos Escritos Apostólicos: Mateus 23:16; 24:2, 30, 31. 
Salmo complementar: 120 
 
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: 28- Metsorá(de Levítico 14:1 – 15:33)  

Significa “aquele que tem a praga de tsaráat”; “leproso”.   

Primeira Leitura 
 
O Eterno estabeleceu a sua morada entre os filhos de Israel. A sua presença santa exige 
que os filhos de Israel vivam uma vida santa. O santuário terreno pode ser contaminado 
pelas impurezas rituais dos filhos de Israel, e para o evitar, eles precisam conhecer todas 
as normas acerca daquilo que produz impureza e como se ver livre disso.  
 
Por essa razão, nos capítulos 11 até ao 15 de Levítico, a Torá irá desenvolver um ensino 
profundo relativamente à impureza ritual. Dessa forma o povo poderá viver num 
acampamento onde habita a presença divina.  
 
No capítulo 11 fala-se da proibição de comer animais impuros. O tipo de impureza que é 
produzida através da alimentação não pode ser eliminado através de rituais de purificação 
e é mais grave que o restante. Ao tocar nos cadáveres dos animais impuros produz-se a 
impureza ritual nos homens, mas esta impureza pode ser eliminada através de rituais de 
purificação.  
 
O capítulo 12 fala da impureza produzida na mulher por um parto. O capítulo 13 fala da 
impureza produzida pela praga tsaráat, traduzida como “lepra”. No capítulo 14 fala-se da 
purificação de tsaráat numa pessoa e como tratá-la.  
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No capítulo 15 ensina-se sobre a impureza ritual produzida pelos fluidos que vêm dos 
órgãos sexuais masculino e feminino.  
 
Todas estas instruções foram dadas com o propósito de evitar que o tabernáculo seja 
contaminado e o povo prejudicado pela presença divina que está no meio deles, tanto no 
deserto como na terra prometida.  
 
As regras relativamente à impureza ritual têm a ver com a santidade relativamente à 
presença física do Eterno entre o povo de Israel, no tabernáculo e no templo. Algumas 
destas regras são aplicáveis somente quando existe um santuário, como por exemplo, as 
que requerem sacrifícios.  
 
Mas outras destas regras são aplicáveis mesmo na ausência do santuário, como as de 
kashrut e as de nidá. Visto que não temos templo, não podemos guardar as leis que têm a 
ver com os sacrifícios, mas podemos guardar as leis de não comer animais imundos e a 
purificação do nosso corpo numa mikvé.  
 
O povo judeu, e todo aquele que se considera parte da nação santa de Israel (naturais e 
enxertados) continua a guardar as instruções relativamente à pureza ritual que são 
aplicáveis no santuário, porque continua a ser um povo santo, e o corpo é o templo do 
espírito.  
 
As regras de tsaráat somente são aplicáveis dentro da terra de Israel quando há templo, 
logo não serão aplicadas até que o terceiro templo seja construído, e segundo os profetas, 
sê-lo-á muito em breve.  
  
Na Parashá passada vimos como o Talmude menciona que o nome do Messias é “o 
estudioso leproso”. Portanto as leis da purificação de tsaráat estão intimamente 
relacionadas com ele, e mais concretamente com a sua morte e ressurreição, como 
veremos mais à frente. 
  
Primeira Leitura: 14:1-12 
  

14:2 “Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação: será levado ao 
sacerdote,”  

Segundo o nosso conhecimento, antes de vir Yeshua não tinha existido nenhum caso de 
tsaráat na história de Israel, que pudesse cumprir este mandamento da Torá relativamente 
a mostrar-se diante do sacerdote e apresentar a oferta depois de ter sido curado, excepto 
o caso de Miriam, a irmã de Moisés. Ela foi atingida com esta praga e seguramente cumpriu 
com este mandamento, cf. Números 12. Namã, o servo sírio, foi limpo da sua tsaráat 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 28- METSORÁ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 3 

 

quando se submergiu no rio Jordão a mando do profeta Eliseu. Mas como ele não era 
israelita, não foi aplicado sobre ele o mandamento de ir ao sacerdote e apresentar a oferta.  
 
Então por que razão a Torá deu estas instruções se não foram necessárias ao longo da 
história de Israel? Como resposta a esta dúvida surgiu a ideia de que quando viesse o 
Messias, uma das coisas que ele faria seria limpar os homens da tsaráat. Esse seria um 
dos sinais do verdadeiro messias. Por isso está escrito em Lucas 7:18-23:   
  
“E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando dois dos 
seus discípulos, enviou-os a Yeshua, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos 
outro? E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-
nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, na mesma hora, 
curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. 
Respondendo, então, Yeshua, disse-lhes: Ide, e anunciai a João o que tendes visto e 
ouvido: que os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, 
os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele 
que em mim se não escandalizar.” 

A expressão “aquele que vem” é uma expressão messiânica. O Messias é “aquele que 
vem”. A resposta que Yeshua dá aos discípulos de João mostra-nos que o acto dos 
“leprosos” serem limpos era um dos sinais que o povo esperava para saber quem era o 
verdadeiro Messias, cf. Isaías 29:18; 35:5-6. 
  
Em Mateus 8:3-4 está escrito: “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.” 
 
Qual foi o testemunho que os sacerdotes iam receber? O testemunho de que o Messias 
tinha vindo. Através deste milagre todos os sacerdotes no templo poderiam saber que o 
Messias já estava presente. Seguramente esta é uma das razões pela qual muitos 
sacerdotes passaram a crer em Yeshua, como lemos em Actos 6:7: 
 
“E crescia a palavra de Elohim, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos 
discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.”  

 
14:3 “E o sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que, se a praga da 
lepra do leproso for sarada,” 

Aqui lemos que a palavra “sarada” relativamente à praga de tsaráat. Como já dissemos 
antes, as Escrituras falam mais de ser limpo desta praga, do que ser curado. Mas este texto 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 28- METSORÁ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 4 

 

ensina-nos que é óbvio que faz falta um acto de cura para que uma pessoa possa ser limpa 
desta praga.  
   

14:4  Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se 
tomem duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hissopo.”  

Os rabinos admitem que não conhecem a fundo a razão pela qual se usam esses 
ingredientes para a purificação do metsorá.  

No entanto Rashi e um Midrash associam as aves às palavras caluniosas proferidas pelo 
metsorá que fez com que viesse sobre ele a praga. Também associam o cedro com a 
soberba e o hissopo com a humildade. Como a soberba é uma das razões pela qual a praga 
vem sobre o homem, agora terá que ser purificado através dos elementos que estão ligados 
à soberba e à humildade.  

Por outro lado as escrituras ensinam que as aves representam o homem. Uma destas duas 
aves morreria e outra seria solta e liberta. Isto pode representar duas coisas;  

Em primeiro lugar representa o metsorá que é como se estivesse morto, uma vez que vivia 
isolado fora do acampamento de Israel. Logo a ave que morre simboliza a morte do 
metsorá. A ave ao ser solta representa a libertação do metsorá daquela praga que o 
atormentava.  

Em segundo lugar, as duas aves representam o Messias, e especialmente a sua morte e 
ressurreição. A ave que morre anuncia a morte do Messias, e a ave que é solta anuncia a 
ressurreição deste. Toda a Torá aponta para o Messias, logo o processo de purificação de 
tsaráat, está relacionado com o Messias.  

Por isso podemos encontrar neste contexto também um pedaço de madeira que indica que 
a morte do Messias teria que ocorrer sobre um madeiro. Como aqui se usa madeira de 
cedro, é possível que o madeiro onde Yeshua foi crucificado fosse de cedro, como já vimos 
em porções anteriores, também há quem creia que tenha sido numa figueira.  

Em Números 19 o cedro, o hissopo e o carmesim também estão mencionados como meios 
de purificação através das cinzas da novilha vermelha, como está escrito no vs. 6: 

“E o sacerdote tomará pau de cedro, e hissopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo 
que queima a novilha.” 
  
O cedro é uma das árvores mais altas. A madeira de cedro era a mais cara e apreciada, cf. 
2 Samuel 7:2, 7; 1 Reis 6:9, 18 
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A lã carmesim simboliza o sangue e o ministério sacerdotal. A lã vem da ovelha e foi tingida 
de vermelho. Isto também nos leva à morte de Yeshua. O Messias representado pelo “fio 
vermelho” que atravessa toda a Escritura, cf. Josué 2:18-21. 
  
Apesar do cedro ser uma das árvores mais altas, o hissopo é uma das plantas mais baixas. 
Por essa razão o Rei Salomão toma estas duas plantas como dois extremos, como lemos 
em 1 Reis 4:33a: 
  
“Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao hissopo que nasce 
na parede;” 
 
Uma parte do hissopo é como o algodão, e era usado para absorver líquidos. Com o hissopo 
puderam pintar as ombreiras das casas no Egipto e também salpicar água e sangue sobre 
o povo no deserto, cf. Êxodo 12:22; Hebreus 9:19.  
 
O hissopo é mencionado pela primeira vez associado à redenção do Egipto por meio do 
sangue do cordeiro. Também está incluído na cerimónia de purificação por meio das águas 
purificadoras produzidas através das cinzas da novilha vermelha, como lemos em Números 
19:18: 
  
“E um homem limpo tomará hissopo, e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela 
tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre 
aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura.” 
  
No Salmo 51:7 está escrito: “Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais 
branco do que a neve.” 
  
Não há dúvida de que a purificação da praga de tsaráat é a base da oração do Rei David 
neste Salmo. Depois do seu pecado com a mulher de Urias, ele pede para ser purificado 
com hissopo para assim ver-se livre da “lepra” do pecado. Ser mais branco do que a neve 
implica ter um estado de pureza superior ao que tem um homem que está todo coberto com 
a praga de tsaráat de forma que se torne totalmente branco, como lemos em Levítico 13:13: 
 
“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.” 
  
Agora vejamos o que nos diz João 19:29: 
  
“Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-
a num hissopo, lha chegaram à boca.” 
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É muito significativo que o hissopo esteja presente na morte de Yeshua. Isto mostra-nos 
que a morte do Messias está relacionada com o acto de purificação da tsaráat.   
  

14:5 “Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro 
sobre águas vivas,”  

A vasilha de barro representa o corpo humano, que foi tirado da terra, cf. 2 Coríntios 4:7. A 
água corrente pode representar a Torá ou o Espírito de Santidade. A água também poderia 
simbolizar a morte, cf. 2 Samuel 14:14; João 19:34.  

14:6  “E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hissopo, e os 
molhará, com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas 
correntes.” 

A ave viva juntamente com a madeira de cedro representa a crucificação do Messias para 
assim limpar o homem da lepra do pecado. A ave viva é submersa no sangue da ave morta. 
Isto representa o momento da morte de Yeshua.  
 
A ave viva não é deixada no sangue e sob a água até que morra, é tirada de lá. Isto 
simboliza a morte e a ressurreição do Messias.  
 
As duas aves também poderiam representar as duas inclinações que todo o homem tem 
em si, a inclinação para o mal, o yetser hará e a inclinação para o bem, o yetser hatov.  
 
A primeira destas tem que morrer e a outra deve prevalecer. Isto também é um resultado 
da obra redentora do Messias Yeshua.  
  

14:7  “E sobre aquele que há-de purificar-se da lepra espargirá sete vezes; então 
o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo.” 

Como já vimos, a árvore que é solta simboliza a liberdade daquele que é purificado e 
também da vida ressurrecta do homem, quando finalmente for liberto do pecado e da morte 
cf. 1 Coríntios 15:52. Isto é primeiramente o resultado da morte de ressurreição do Messias 
Yeshua, já que ele é considerado as primícias daqueles que irão ressuscitar. 1 Coríntios 
15:20. 
  

14:10 “E ao oitavo dia tomará dois cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem 
defeito, de um ano, e três dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, 
amassada com azeite, e um logue de azeite;”  

 
O oitavo dia aponta para o oitavo milénio, depois de Adão, quando todos os homens 
sobreviventes, que não foram parte da primeira ressurreição, finalmente serão libertos do 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 28- METSORÁ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 7 

 

pecado. Durante o milénio viverão os que sobreviveram da última guerra contra Jerusalém, 
cf. Zacarias 14; Apocalipse 19. Durante o reinado Messiânico haverá duas classes de 
homens, os redimidos e os sobreviventes.  
 
Os que antes tinham depositado a sua fé no Messias Yeshua serão ressuscitados e 
transformados para obter corpos glorificados. Esses são os redimidos, os que participam 
da primeira ressurreição. Estes governarão com Yeshua durante o milénio cf. Apocalipse 
20:6.  
 
Contudo, nem todos os homens serão transformados com a segunda vinha do Messias. 
Aqueles que não forem mortos quando se der a segunda vinda de Yeshua ao toque da 
última trombeta, continuarão em seus corpos mortais e viverão em paz sob o reinado 
Messiânico.  
 
Esses são os sobreviventes. Estes homens mortais terão a oportunidade de passar ao 
milénio seguinte, no oitavo milénio depois de Adão mas sob condições diferentes das dos 
redimidos da primeira ressurreição. Eles também serão libertos da influência do pecado, 
que todavia tinham durante o reinado messiânico, porque está escrito em 2 Pedro 3:13: 
  
“Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita 
a justiça.” 

Nesses novos céus e nova terra, que virão depois do reino milenar messiânico, só morará 
a justiça. Logo o pecado será totalmente eliminado. O oitavo milénio depois de Adão, é a 
era que não terá fim que virá depois do reinado messiânico, não haverá pecado, e a lepra 
do pecado do homem será finalmente eliminada. Isto também é o resultado da morte e 
ressurreição do Messias Yeshua.  
  
Segunda Leitura: 14:13-20 
  

14:14 “E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a 
ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o dedo polegar da 
sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito.”  

É possível que este versículo ensine que aquele que é purificado precisa do sangue sobre 
três locais que representam o pecado que o levou a receber a praga. Se a sua orelha deu 
ouvidos a calúnias, ou se pôs o pé ou a mão onde não devia, foi castigado com a praga.  
 
Por isso a sua purificação é aplicada sobre estres três lugares do seu corpo. Isso significa 
que o metsorá recebeu sobre todas as áreas da sua vida poder restaurador que o capacita 
a retornar à vida de forma plena; discernir a verdade entre tudo aquilo que ouve, e o 
caminhar rectamente. 
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Este ritual é muito similar ao ritual de consagração dos sacerdotes, no tabernáculo, que 
lemos em Êxodo 29:20. 
  
Como podemos entender esta relação? Tanto os sacerdotes como aquele que é purificado 
de tsaráat é objecto do mesmo rito. Por um lado podemos entender isso como o direito de 
já se poder aproximar do tabernáculo, o que antes lhe estava vedado, pois vivia isolado 
devido à praga. Nesse sentido assemelha-se ao ministério sacerdotal, pois quem o exerce 
tem o direito de se aproximar do Eterno.  
 
Contudo, por outro lado, há algo mais profundo aqui. Como o Messias está associado a um 
homem “leproso”, identificado no Talmude como “o estudioso leproso”, todo este processo 
de purificação da metsorá aponta para aquilo que o Messias teria que passar para poder 
entrar na sua glória. Como ele não tinha pecado, pode carregar sobre si o pecado de todo 
o mundo. Desta forma a lepra do pecado do homem foi carregada sobre Ele, como lemos 
em Isaías 53:4-6: 
  
“Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou 
sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por 
causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades; o castigo que 
nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.” 
  
Depois da ressurreição, Yeshua foi limpo da impureza que tinha obtido por ter carregado 
com os nossos pecados, como lemos em Zacarias 3:2b-5: 
 
“não é este um tição tirado do fogo? Josué [Yehoshua – alusão a Yeshua], vestido de vestes 
sujas, estava diante do anjo. Então respondeu, aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-
lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua 
iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a 
sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas; e 
o anjo de YHWH estava em pé.” 
 
Mediante este acto de purificação, Yeshua foi consagrado no ministério sacerdotal segundo 
a ordem de Melquisedeque. Por isso existe uma semelhança entre o rito de purificação da 
metsorá e a consagração no ministério sacerdotal, cf. Êxodo 29:7; Levítico 14:14, 17, 18. 
  
Terceira Leitura: 14:21-32 
  

14:21 “Porém se for pobre, e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará 
um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação 
por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de 
alimentos, e um logue de azeite,”  



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 28- METSORÁ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 9 

 

 
Ainda que o homem seja pobre, não há diferença relativamente ao animal que deveria servir 
como oferta pela culpa. Tanto o rico como o pobre tinham que dar um cordeiro pela culpa. 
Isto ensina-nos que o preço para libertar o homem não pode descer, é igual para o rico 
como para o pobre.  
 
O preço é a morte do Cordeiro de Elohim. Através da morte do Cordeiro tanto o rico como 
o pobre poderão ser livres do pecado e purificados para poder entrar no santuário celestial 
e estar perto de haShem e servir no ministério de Melquisedeque.  

14:27-28 “Depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do azeite que está 
na sua mão esquerda, sete vezes perante o YHWH. E o sacerdote porá do azeite 
que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, 
e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito; no 
lugar do sangue da expiação da culpa”  

Essa “reconsagração” seria feita de tal forma que todas as partes do corpo do pecador 
seriam “ungidas” e assim santificadas para voltarem a exercer as suas funções na plenitude 
da unção e também de forma “avivada” pelo Espírito do Eterno. O que aconteceria a partir 
desta unção? 

Azeite na orelha direita traria santidade (e discernimento) quanto ao que se ouve; 

Azeite no polegar da mão direita traria santidade (e cuidado) com aquilo que se faz – tanto 
no dar, quanto no receber; 

Azeite no polegar do pé direito traria santidade quanto aos lugares por onde se andará e 
também uma promessa de “possessão” que nos fala sobre “onde pisar a planta de nossos 
pés”, aquele lugar ser-nos-ia dado! 

14:29 “E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a 
cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o 
YHWH” (Levítico 14:29).  

O que restasse do azeite seria derramado sobre a cabeça do imundo que estaria a ser 
purificado! A cura – e a unção – agora aconteceram de forma plena na vida do metsorá e 
ele agora poderia retornar completa e calmamente à vida quotidiana da comunidade! 

Quarta Leitura: 14:33-53 

14:34-45 “Quando tiverdes entrado na terra de Canaã que vos hei de dar por 
possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa 
possessão, Então aquele, de quem for a casa, virá e informará ao sacerdote, 
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dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote 
ordenará que desocupem a casa, antes que entre para examinar a praga, para 
que tudo o que está na casa não seja contaminado; e depois entrará o sacerdote, 
para examinar a casa; E, vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da 
casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a 
parede, Então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, e fechá-la-á por sete 
dias. Depois, ao sétimo dia o sacerdote voltará, e examinará; e se vir que a praga 
nas paredes da casa se tem estendido, Então o sacerdote ordenará que 
arranquem as pedras, em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, 
num lugar imundo; E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem 
raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo; Depois tomarão outras 
pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras; e outro barro se tomará, e a 
casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de 
arrancadas as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, Então o sacerdote 
entrará e examinará, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na 
casa; imunda está. Portanto se derribará a casa, as suas pedras, e a sua madeira, 
como também todo o barro da casa; e se levará para fora da cidade a um lugar 
imundo.”  

 
O mundo é como uma casa. Também YHWH enviou os seus anjos para inspeccionar se a 
casa/o mundo estava livre de contaminação. Aconteceu todo este processo durante o 
dilúvio, por isso analisemos o texto de Levítico 14:34-45 correlacionado com o episódio do 
dilúvio; 
 

14:37-40 E vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em 
covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, Então 
o sacerdote sairá da casa para fora da porta, e fechá-la-á por sete dias. Depois, 
ao sétimo dia o sacerdote voltará, e examinará; e se vir que a praga nas paredes 
da casa se tem estendido, Então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras, 
em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. 

 
- Aquando do dilúvio Deus viu que o mundo estava cheio de pecado (Génesis 6:5), ou seja, 
viu a praga do pecado (Levítico 14:37a); 
 
- Depois de Deus ter dado ordem a Noé para entrar na arca (Génesis 7:1) com toda a sua 
família e com os animais, o Eterno aguardou mais sete dias antes de dar início ao dilúvio 
(Génesis 7:9-10), comparar com Levítico 14:38.  
 
- Após os sete dias, o Eterno constata que o pecado se alastrou dando assim início ao 
dilúvio – o processo de purificação (Génesis 7:11), comparar com Levítico 14:40-41, 
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Mas ainda que a casa/mundo tenha sido raspada/o uma vez por meio do dilúvio, voltou a 
aparecer a maldade e cada vez ela mais se estende. Portanto não resta mais alternativa 
senão derrubar a casa (Levítico 44:45).  
 
O mundo será destruído (purificado pelo fogo) como podemos ler em 2 Pedro 3:10-13: 
  
“Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus passarão com grande 
estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se 
queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em 
santo trato, e piedade, Aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em 
que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão? Mas nós, segundo 
a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.” 
 
Números 31:23 “toda coisa que pode suportar o fogo fareis passar pelo fogo, para que fique 
limpa; todavia, se expiará com a água da separação; mas tudo que não pode suportar o 
fogo, o fareis passar pela água”.  
 
O processo de purificação pela água já foi feito, falta o outro processo de purificação – o do 
fogo. 
 
Quinta Leitura: 14:54 – 15:15 
  

15:2  “Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da 
sua carne, será imundo por causa do seu fluxo.”  

 
Aqui não se refere à emissão de sémen, mas sim a derramamento de sangue. Este tipo de 
impureza é mais severo que a impureza produzida pela emissão de sémen e requer 
sacrifícios para a sua purificação, cf. v. 14-15. 

 
15:5  “E qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas roupas, e se banhará em 
água, e será imundo até à tarde.”  

 
A imundícia proveniente do fluxo, tem a capacidade de transmitir impureza às pessoas. A 
pessoa que toca num local contaminado pelo fluxo transmite inclusivamente impureza para 
as suas roupas. Por isso terá que passar não só o seu corpo como as suas roupas pela 
água para ser limpos. A purificação completa-se à tarde. Mais uma vez isto aponta para o 
Messias, que finalmente completa a purificação após a sua morte, que ocorreu à tarde.  
   

15:13 “Quando, pois, o que tem o fluxo, estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 
sete dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne 
em águas correntes; e será limpo.”  
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A palavra hebraica que foi traduzida como “correntes” é “chai” que significa “vivo”, “vivas”. 
Isto mostra-nos que apenas a água viva, de manancial, é capaz de purificar um corpo que 
tem impureza ritual.  
Portanto, para que a água possa purificar, terá que ser de águas correntes (rios/mares), 
não por meio da intervenção do homem, ou seja, uma piscina cuja água lá chega pela força 
do homem, ou por uma bomba de água, ou por tubagens de canalização, não é apta para 
a purificação.  
 
A água tem que chegar a esse local de forma natural. Isso explica a razão pela qual o 
baptismo deve ser feito em rios ou mares, e não em piscinas ou baptistérios, como é comum 
entre os meios cristãos.  
 
A purificação em águas correntes, também tem um simbolismo associado, pois a impureza 
após a imersão é levada pela corrente, e o homem sai das águas limpo. No baptismo em 
nome de Yeshua o corpo velho é levado pela corrente, e o homem sai das águas purificado, 
renovado.  
 
O homem velho morre, e nasce um homem novo. Já em águas estáticas, a imundícia fica 
naquela água. Ou seja, é como se tivesse a ser imerso em águas sujas, ao contrário da 
água dos mares e dos rios, que estão em movimento.  
 
Nas sinagogas existem as mikvé, A palavra mikvê significa uma concentração de água. A 
palavra aparece na Torá no momento da criação, quando havia uma grande concentração 
de água. O mandamento do mikvê é um mandamento bíblico.  
 
Segundo a Torá, para que uma mulher possa unir-se a seu marido maritalmente, é 
absolutamente necessário emergir-se num mikvê sete dias após o término de seu fluxo 
menstrual. Antigamente, o mikvê também era usado para vários outros tipos de purificação.  
 
Em que consiste o mikvé?  
 
Basicamente, uma concentração de água que esteja em contacto directo com uma fonte de 
água natural. Para o judaísmo, esta última poderá ser tanto água de chuva, como de um 
manancial, de um ribeiro. Ou seja, água natural que nos lembre um regresso à natureza. 
Se quisermos saber qual é exactamente o significado do mikvê, deveremos nos aprofundar 
no tema.  
 
Segundo Maimónides, devemos entender o mergulho dentro do Mikvê como um 
nascimento. Da mesma forma que o mundo surgiu das águas, quando um ser humano 
mergulha em água natural, ele emerge como se fosse uma nova criatura, alguém totalmente 
novo.  
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No Génesis, no início da Criação, havia apenas águas. A seguir, Deus separou as águas 
superiores das águas inferiores, formando o firmamento, depois surgiram os continentes e 
assim por diante. É interessante notar que, quando um ser humano nasce, ele também 
surge das águas, pois emerge após nove meses nas águas amnióticas do ventre materno.  
 
É muito importante entendermos o conceito de água corrente natural. Trata-se de uma água 
que não foi canalizada, que não foi modificada pelo homem, que não foi recolhida por 
nenhum tipo de recipiente.  
 
Por este motivo, o mikvê tem um depósito de água de chuva que vem directo do tecto, sem 
ter de ser recolhida de nenhuma forma e está em contacto com uma piscina de água normal 
canalizada por meio de vasos comunicantes.  
 
A nossa opinião pessoal, é que as mikvés não são os locais mais apropriados para este 
tipo de prática, e sim os rios e os mares. No entanto, não consideramos que seja errado, 
contudo, tentamos adoptar uma prática o mais aproximada possível daquilo que 
entendemos das Sagradas Escrituras.  
 
Sexta Leitura: 15:16-28 
  

15:16 “Também o homem, quando sair dele o sémen da cópula, toda a sua carne 
banhará com água, e será imundo até à tarde.”  

A emissão de sémen produz um estado de impureza no homem, mas num nível inferior ao 
do fluxo de sangue. A Torá diz que o homem que tem emissão de sémen terá que “banhar” 
todo o seu corpo na água para poder ser purificado ao pôr-do-sol.  

A palavra que foi traduzida como “banhará” é rachats” que significa “lavar”; “limpar”; 
“purificar com água”, cf. 2 Reis 5:10-14, 

15:18 “E também se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sémen, 
ambos se banharão com água, e serão imundos até à tarde.” 

O único lugar onde o sémen não causa impureza é dentro da mulher, pois só causa 
impureza ritual quando está em contacto com as partes externas do corpo.  
 
No entanto, no entanto parte do sémen acaba sempre por sair após o coito, daí a 
necessidade de ambos ficarem impuros, pois esses espermatozóides morrem. Após a 
expulsão do sémen, os espermatozóides só tem condições para sobreviver caso estejam 
no interior da mulher, e mesmo assim a sua vida é de apenas 3 dias. 
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O estado de impureza ritual é produzido no homem por ter algum tipo de contacto com a 
morte. O corpo humano é a fonte principal da impureza ritual, Portanto, a relação sexual 
tem a ver com a morte, visto que milhões de espermatozóides morrem sem produzir vida 
humana. O mesmo pensamento está ligado à menstruação da mulher.  
 
Como não foi fecundado, esse óvulo que caso fosse fecundado tornar-se-ia uma criança, é 
expulso sem que que tenha formado uma nova vida. Isso é de certa forma um contacto com 
a morte, e por isso produz impureza ritual na mulher.  
 
As enfermidades que afectam o sistema reprodutor do homem e da mulher produzem 
impureza ritual, porque atentam contra a procriação humana. O Eterno é Elohim de vivos. 
Por isso é necessário eliminar todo o contacto com a morte relativamente ao culto a ele.  
 
O facto de meter os cadáveres numa igreja que supostamente seria um lugar de culto ao 
Altíssimo, é uma ofensa e uma contrariedade às instruções que Ele deu acerca da 
santidade.  
  

15:19 “Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua 
carne, estará sete dias na sua separação, e qualquer que a tocar, será imundo 
até à tarde.”  

Nestes versículos encontram-se as instruções relativamente à mulher durante a sua 
menstruação, ou separação, em hebraico “nidá”. Este versículo diz que o tempo de nidá é 
de sete dias.  
 
O primeiro dia é contado a partir do dia em que há o primeiro fluxo, independentemente da 
hora do dia a que este ocorra. Esse é contado como o primeiro dia, mesmo que só faltem 
uns minutos para o pôr-do-sol.  
 
Recordemos que o dia começa depois do pôr-do-sol. Então, ao sétimo dia, ela deve 
purificar-se, e ao pôr-do-sol, ao final do sétimo dia, fica ritualmente limpa, e poderá unir-se 
novamente a seu marido. Isto é o que ensina a Torá. No entanto, os rabinos fizeram uma 
cerca de protecção em torno deste mandamento, e dão início à contagem dos sete dias 
somente após o último dia do fluxo.  
 
No entanto, o início da contagem dos sete dias somente depois dela estar limpa do fluxo 
que consta no vs. 28, não está relacionada com a menstruação normal, mas vem na 
sequência do vs. 25, que diz “quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do 
tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua 
separação,”.  
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Ou seja, quando a mulher tiver um fluxo fora das condições normais. Há que saber 
diferenciar, pois falam-se de situações diferentes.   

Na realidade, o período de Nidá (separação) não proíbe a mulher de tocar fisicamente num 
homem. Tocar aqui, assim como pode ser no próprio português, tem conotação de ter 
contacto sexual.  

Isso é dito de forma mais explícita em Levítico 20:18: 

"E, quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade, e descobrir 
a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão 
extirpados do meio do seu povo." 

Observemos ao ler Levítico 15:4-6 que a Torá não fala que um objecto que a mulher pegar 
fica impuro, nem que o chão onde ela pisar descalça fica impuro. Ou seja, o problema não 
era a mulher encostar-se em alguma coisa.  

Essa passagem fala de duas coisas bastante específicas: onde ela se assenta, e onde ela 
se deita. Por que só essas duas coisas, e não por exemplo onde ela tocar com as mãos?  

A resposta é simples de entender: sangue. Naquela época não havia absorventes íntimos, 
como tampões ou pensos higiénicos, então onde ela se deitasse ou se sentasse ficaria uma 
poça de sangue. E o local onde estivesse sangue, esse não poderia ser tocado.  

Não é difícil compreendermos as razões sanitárias para isso. Manter relações sexuais com 
uma mulher em período menstrual aumenta bastante as chances de contrair uma DST.  

Isso sem contar com o facto de que não é uma coisa natural. É um período em que a mulher 
se está a recuperar fisiologicamente. Também não é difícil compreender porque não se 
deve tocar em sangue alheio. 

A questão da impureza ser associada a pecado é algo da nossa cultura, e não da cultura 
semita. A impureza cerimonial significava simplesmente que a pessoa não deveria ir ao 
Templo naquele período.  

No hebraico, as palavras para pecado e impureza são completamente distintas. Vale 
lembrar que não é só a mulher quando está no seu período menstrual que fica impura. 

 Existem diversas outras razões bíblicas para isso, tais como tocar em pessoas mortas - 
coisa que a Torá não proíbe (excepto sacerdotes), mas afirma que deixa ritualmente 
impuro. A emissão seminal do homem também o deixa impuro, etc. 
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A questão da impureza, está relacionada com a questão da vida. O sangue é fonte de vida, 
como diz Deuteronómio 12:23: 

 
"Somente esforça-te para que não comas o sangue; pois o sangue é vida; pelo que não 
comerás a vida com a carne;"  

A vida é o que há de mais puro na criação. Logo, quando o sangue sai do corpo, ele se 
torna morto, e por isso há impureza. Sendo assim, vamos à questão da prática.  

A prática bíblica não é muito diferente da que se faça talvez instintivamente. Durante o 
período menstrual, deve-se evitar que outras pessoas tenham contacto com o seu sangue. 
Nem toda mulher tem esse cuidado da higiene, mas isso é determinação bíblica.  

Não se deve, por exemplo, pedir que uma empregada doméstica lave as suas roupas 
manchadas - isso deve ser feito pela própria, pois não deve expor outra pessoa à sua 
impureza. Além de ser uma humilhação para a pessoa, é determinação bíblica.  

A questão de dormir na mesma cama ou sentar-se no mesmo local, isso tem relação directa 
com a contaminação pelo sangue. Não havendo essa contaminação, não há problema. Se 
houver, a pessoa que se contaminou deve se higienizar.  

Após o período menstrual, a Torá diz que você deve tomar banho. Talvez a maioria das 
pessoas ria dessa recomendação nos dias de hoje, mas nem sempre os seres humanos 
são tão higiénicos assim, e talvez nos surpreendamos com algumas coisas que temos 
ouvido a esse respeito. 

O período em que a mulher se deve abster de ter relações sexuais é de sete dias, a contar 
da data em que se iniciou o período menstrual. Após esses sete dias, deve banhar-se. O 
"estar impura até a tarde" essencialmente é porque os dias bíblicos se encerram com o pôr-
do-sol. Sendo assim, quando a mulher completa sete dias do seu ciclo, deve banhar-se e 
aguardar até o fim do dia.  

Após isso, pode retomar o contacto íntimo. Se ela se banhar somente à noite, deve 
aguardar até ao fim do dia seguinte.  

Como podemos ver, a questão do período de nidá (separação) é bem mais simples do que 
pode parecer à primeira vista. É apenas uma questão de entender o contexto da Torá. 

A Torá simplesmente proíbe que haja relações sexuais durante o tempo de nidá, como 
lemos em Levítico 18:19: 
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“E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua 
nudez,” 

 Em Ezequiel 18:5-6 está escrito: 
  
“Sendo, pois, o homem justo, e praticando juízo e justiça, Não comendo sobre os montes, 
nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher 
do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação,” 

Como é que é possível que em Levítico 15:24 aponte para a possibilidade do homem ter 
relações com uma mulher em estado de nidá se é totalmente proibido fazer isso? A 
explicação lógica é que aqui não se refere à relações sexuais durante a semana de nidá, 
mas sim antes de ter conhecimento que essa semana começou. A menstruação, mesmo a 
regular, pode vir a qualquer hora do dia, e pode variar o dia certo em que vem.  

Há a possibilidade do casal dar início à relação sexual, e perceber só no final do coito que 
a mulher já iniciou a menstruação, devido aos vestígios de sangue. Nesse caso, o homem 
fica impuro durante essa semana, tal como a mulher. No outro caso, ou seja, caso haja uma 
transgressão deliberada, são castigados pela pena de extirpação, corte da pessoa da sua 
raiz divina e morte espiritual.   

15:25 “Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora 
do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do 
que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como 
nos dias da sua separação.” 

Como já vimos à pouco, este é um caso diferente da menstruação normal, este estado é 
denominado em hebraico como zavá. Trata-se de ter um fluxo de sangue fora ou além dos 
sete dias de nidá. No caso de a mulher sangrar um ou dois dias a mais, ou seja 8 ou 9 dias, 
ela não passa ao estado de zavá, porque está escrito “por muitos dias fora do período de 
separação”.  
 
Quando isso acontece, ela entra no estado de zavá e precisará de ter um período de sete 
dias de limpeza (sem fluxo) para voltar a ser ritualmente pura. Ao final desses sete dias, ela 
deverá banhar-se e ao pôr-do-sol torna-se pura. Ao oitavo dia é necessário apresentar 
sacrifícios no templo para a sua expiação, da mesma forma que o homem, como já lemos 
em Levítico 15:2-15. 
 
Os rabinos por zelo unificaram as leis de nidá e zavá, como forma de proteger o 
mandamento, mas não é assim que a Torá determina, pois são duas situações diferentes.  
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Eles fizeram uma cerca de protecção em torno da Torá por causa dos perigos de confusão 
na aplicação destas prescrições e pelo rigor da pena de extirpação em caso de violação. O 
Rabino Yaakov Ben Asher escreve:  
 
“Quando aumentaram as dificuldades do exílio, quando as tribulações se multiplicaram e 
os corações se voltaram a afligir, os Sábios temeram que pudessem dar origem a erros na 
contagem dos dias considerados como puros, quando na verdade eram impuros. Ora, como 
qualquer erro neste aspecto pode levar à “extirpação”, foi decretado de uma forma geral, 
que a menor perda de sangue exige, para que se volte ao estado de pureza, que se cumpra 
com um período de sete dias puros, prévios à imersão.” 
 
Isto significa que hoje em dia os rabinos ensinam que depois da última mancha de sangue 
que se vê num pano que se usa para fazer a inspecção, devem ser contados sete dias 
limpos, chamados “a semana branca”.  
 
Ao final destes sete dias, a mulher submerge-se numa mikvé para logo se unir com o seu 
marido após o pôr-do-sol. Estas regras fazem com que o período de separação seja mais 
longo que o prescrito pela Torá. O resultado dessa abstinência e espera resulta numa 
renovação mensal das emoções sexuais. O Talmude cita as palavras do rabi Meír dizendo: 
 
“Porque ordena a Torá que a impureza da menstruação continue durante sete dias? Porque 
quando (o marido) está em contacto constante com a sua esposa poderá desenvolver uma 
relutância por ela. A Torá, portanto ordena: Que seja impura durante sete dias para que 
seja amada pelo seu marido como no momento em que ela entrou no leito nupcial.” 
  
Devemos destacar aqui que a Torá ensina que a mulher deve contar sete dias após ter tido 
o seu fluxo normal natural, apenas sete dias a partir do início da menstruação. Se o seu 
fluxo terminar durante esses sete dias, ela fica limpa depois do pôr-do-sol ao final do sétimo 
dia.  
 
A ordem de uma “semana branca” depois do fluxo normal de menstruação é de carácter 
rabínica. Ou seja, é uma prescrição humana, não do Eterno. Contudo, concordamos que 
um período mais largo de espera, depois do tempo de nidá, são benéficos para o 
matrimónio, tendo em conta o que analisámos.  
 
Shalom. 
 
Fim da Parashá 28- Metsorá (leproso). 
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