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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 29- Acharei Mot (Depois da morte) 
(Levítico 16:1 – 18:30) 

 
Referência nos Profetas: Ezequiel 22:1-19 
Referência nos Escritos Apostólicos: Hebreus 9:11-28. 
Salmo complementar: 26. 
 
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: 29- Acharei mot (de Levítico 16:1 – 18:30)  

Significa “depois da morte”.   

Introdução 
 
O capítulo 16 de Levítico é um dos capítulos mais importantes da Torá. Neste capítulo 
encontram-se instruções acerca do dia da expiação, Yom Kippur que cai no 10º dia do 
sétimo mês.  
 
Esse dia era o único de todos os dias do ano em que o sumo-sacerdote podia entrar no 
lugar santíssimo e apresentar incenso e sangue diante da presença do Eterno. O propósito 
desse acto é fazer uma limpeza geral dos pecados e das impurezas dos filhos de Israel que 
se tinham acumulado no tabernáculo durante todo o ano.  
 
Apesar do Eterno ter dado instruções claras acerca de como os filhos de Israel tinham que 
se manter longe das impurezas rituais para não contaminar o santuário, era inevitável que 
o tabernáculo fosse contaminado por elas.  
 
Se alguém entrasse no tabernáculo estando impuro, contaminava-o. Poderão ter entrado 
lá sem dar conta de que estavam impuros, ou alguém poderia ter-se esquecido que estava 
impuro no momento de entrar.  
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Essa é uma das razões pelas quais o Eterno institui este dia de expiação para purificar o 
tabernáculo terreno. Este dia é também o dia em que o Eterno demonstra de que forma o 
homem se pode reconciliar com Ele.  
 
É o Grande Dia de Reconciliação. A reconciliação entre o Eterno e o homem é o tema 
central de toda a escritura e este capítulo mostra como esta reconciliação pode ser feita. A 
ira do Eterno está sobre o homem por causa dos seus pecados. Essa ira é mortal para o 
ser humano.  
 
A única coisa que pode acalmar essa ira é a misericórdia do Eterno. Essa misericórdia é 
mostrada ao homem mediante a reconciliação sobre a base dos sacrifícios sangrentos de 
vidas inocentes, como está escrito em Levítico 17:11: 
  
“Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer 
expiação pelas vossas almas; porquanto é o sangue que fará expiação pela alma.” 
  
Este capítulo é também um dos melhores textos que explicam aquilo que se passou com o 
Messias Yeshua antes e depois da sua ressurreição ao ser introduzido no ministério sumo 
sacerdotal celestial segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou no tabernáculo celestial 
e purificou-o com o seu próprio sangue, como lemos em Hebreus 9:22-26: 
  
“E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem derramamento 
de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas 
que estão no céu assim se purificassem; mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios 
melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do 
verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus; 
Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo-sacerdote cada ano 
entra no santuário com sangue alheio; De outra maneira, necessário lhe fora padecer 
muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos uma 
vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.” 
  
O dia 10 do sétimo mês está ligado ao dia 10 do primeiro mês. No décimo dia do primeiro 
mês foi tomado um cordeiro para cada casa no Egipto onde se ia celebrar Pêssach (Páscoa) 
para logo podes sair da escravidão sob o domínio do Faraó.  
 
O cordeiro de Pêssach foi escolhido no dia 10 para logo ser sacrificado no dia 14. O décimo 
dia do sétimo mês tem uma conexão com o cordeiro de Pêssach. Vejamos; o sangue do 
cordeiro de Pêssach protegeu os primogénitos da morte. A carne do cordeiro produziu 
vitalidade e sanidade nos corpos débeis e enfermos.  
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De forma semelhante, os sacrifícios do Yom Kippur (Dia da Expiação/Perdão) fazem 
expiação pelos pecados dos filhos de Israel para os salvar da morte, como está escrito em 
Levítico 16:30:  
 
“Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos; e sereis purificados de 
todos os vossos pecados perante YHWH”. 
  
Pêssach (Páscoa) está intimamente ligado com o Yom Kippur (Dia da Expiação). Também, 
a morte e a ressurreição de Yeshua, que sucede na Páscoa, cumpriu também grande parte 
do serviço de Yom Kippur no tabernáculo celestial.  
 
Ele entrou no lugar santíssimo no céu e mantem-se lá ao longo de quase 2000 anos. Da 
mesma forma que o sumo-sacerdote não se limitava somente a entrar no lugar santíssimo 
no tabernáculo terreno, mas logo saía e abençoava o povo, assim sabe-se que o Messias 
não permanecerá no lugar santíssimo no céu definitivamente sem sair de lá para abençoar 
os filhos de Israel.  
 
Logo, o Messias cumpriu apenas metade do culto de Yom Kippur. Com o seu regresso à 
terra cumprirá o resto. Nesse dia, todo o pecado será eliminado naqueles que depositaram 
a sua confiança nEle, como lemos em Hebreus 9:27-28: 
  
“E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, Assim 
também o Mashiach, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá 
segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação.” 
 
Primeira Leitura 16:1-17 
 

 16:1 “E falou YHWH a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que 
morreram quando se chegaram diante do Eterno.”  

 
Segundo Rambam este enunciado foi dado um dia depois dos filhos de Arão terem entrado 
no tabernáculo com fogo estranho e morreram. Contudo, Rashi aponta que foi no mesmo 
dia em que morreram, ou seja, o primeiro dia de Aviv.  
 
Logo foi no mês de Aviv um pouco antes da celebração de Pêssach, foi anunciada a 
mensagem acerca do Yom Kippur, isto também concorda com a ligação existente entre 
Pêssach e Yom Kippur, como lemos em João 1:29: 
 
“Eis o Cordeiro de Elohim (Pêssach) que tira o pecado do mundo (Yom Kippur).” 
 
“depois da morte” – O nome desta Parashá é Acharei Mot (depois da morte). Isto ensina 
que a mensagem dela transmite aquilo que iria passar com o Messias depois da sua morte. 
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Depois de morrer, o Messias entrou no lugar santíssimo no Tabernáculo celestial e cumpriu 
assim com esta sombra profética, como lemos em Hebreus 9:11-12 
  
“Mas, vindo o Mashiach, o sumo-sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito 
tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, Nem por sangue de bodes e 
bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efectuado 
uma eterna redenção.” 
  

16:2 “Disse, pois, YHWH a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no 
santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está 
sobre a arca, para que não morra; porque eu aparecerei na nuvem sobre o 
propiciatório.” 

 
Arão, sendo o sumo-sacerdote, tinha acesso ao lugar santíssimo, mas somente uma vez 
por ano. Moisés, contudo, podia entrar no lugar santíssimo a qualquer momento.  
 
O facto de anunciar a proibição de entrar no lugar santíssimo depois de falar da morte dos 
filhos de Arão, demonstra que eles talvez tenham tentado entrar ali sem permissão, o que 
seria uma possível razão pela qual morreram.  
 
Para evitar que isto ocorresse de novo, o Eterno deu instruções muito concretas de como 
se deve entrar e quem poderia entrar.  
  

16:3 “Com isto Arão entrará no santuário: com um novilho, para expiação do 
pecado, e um carneiro para holocausto.”  

 
Arão só podia entrar no lugar santíssimo através da morte de animais substitutos que 
assinalam profeticamente a morte do Messias. Isto ensina-nos que a morte de Yeshua é a 
base sobre a qual o homem se pode aproximar do Eterno.  
 
O homem estava desligado de Deus, em virtude do pecado, mas Yeshua reabriu o caminho 
que nos leva ao Eterno, reconciliando-nos com ele através do seu sangue.  
 
Quando existia templo, o Sumo-Sacerdote preparava-se uma semana antes para este dia, 
que é o mais sagrado do ano. Saía de sua casa para passar a última semana no santuário. 
Durante sete dias purificava-se com a água purificadora da novilha vermelha caso tivesse 
tocado num cadáver humano sem se ter apercebido, como lemos em Números 19:11-13: 
  
“Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será sete dias. Ao 
terceiro dia se purificará com aquela água, e ao sétimo dia será limpo; mas, se ao terceiro 
dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar em algum morto, 
cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo de YHWH; e aquela 
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pessoa será extirpada de Israel; porque a água da separação não foi espargida sobre ele, 
imundo será; está nele ainda a sua imundícia.” 
  
Durante esses sete dias também era instruído por sábios que o sinédrio lhe enviava, para 
que cumprisse com o serviço de Yom Kippur de forma correcta. Um substituo também era 
providenciado caso o sumo-sacerdote de tornasse impuro, e incapaz de oficiar. Repetiam 
o capítulo 16 de Levítico e as práticas sobre o dia da expiação para que não existissem 
falhas. Durante essa semana também se oferecia incenso e sacrifícios.  
 
Durante a noite, antes do grande dia, o sumo-sacerdote não dormia. Lia textos de Job, 
Esdras, Crónicas e Daniel para se manter acordado. Outras pessoas de Jerusalém também 
ficavam acordadas durante essa noite, lendo e orando e preparando-se para o grande dia.  

  
16:4 “Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua 
carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho; 
estas são vestes santas; por isso banhará a sua carne na água, e as vestirá.” 

 
A primeira vez que aparece o linho nas Escrituras é em Génesis 41:42 onde fala de José 
que foi vestido de linho pela mão do Faraó no momento da sua exaltação.  
 
Isto mostra-nos que há uma relação entre a exaltação de José depois de ter estado no 
cárcere e o ministério sacerdotal do Yom Kippur. Tudo isto leva-nos ao Mashiach Ben Yosef 
(Messias Filho de José) que foi vestido de linho no momento da sua morte, como um sinal 
da sua investidura no ministério sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque que iria 
iniciar após a sua ressurreição cf. João 19:40: 
  

16:5  “E da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para expiação do 
pecado e um carneiro para holocausto.”  

Estes animais foram dados para expiação do povo.  

16:6  “Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele; e fará 
expiação por si e pela sua casa.”  

Segundo Rashi, este é o novilho que foi mencionado no versículo 3. O grande sacerdote 
tinha que pagar este novilho do seu próprio bolso. Neste momento ele pôs as suas mãos 
sobre a cabeça do novilho e confessou os seus próprios pecados e os da sua família. 
  
Segundo Rashi, a palavra expiação que normalmente tem a ver com o sangue, neste caso 
significa uma confissão dos pecados.  
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Durante todas as confissões que o sumo-sacerdote fez durante o dia, pronuncio o Nome 
do Todo-Poderoso, o tetragrama YHWH. Quando o povo ouvia a pronunciação do Nome 
inclinava-se sobre o solo e pronunciavam as palavras:  
  
“Baruch haShem kevod malchutó leolam vaed. (Bendito seja para sempre o Nome do seu 
reinado glorioso).” 
  

16:7 “Também tomará ambos os bodes, e os porá perante YHWH, à porta da 
tenda da congregação.”  

Os bodes tinham que ser semelhantes no aspecto, peso e altura. Eram adquiridos com os 
fundos da comunidade  

16:8  “E Arão lançará sortes sobre os dois bodes; uma por YHWH, e a outra pelo 
bode emissário.”  

Depois de fazer a confissão sobre o novilho, não o degolava sem primeiro lançar sorte entre 
os dois bodes, que constituíam uma parte central no serviço do dia. Para este sorteio eram 
usadas duas inscrições que estavam numa urna.  
 
Numa delas constava “para o Eterno” e na outra “Para Azazel”. O sumo-sacerdote tirava as 
duas placas sem olhar e colocava uma sobre cada um dos bodes que estavam diante dele.  
 
Liam as inscrições e proclamavam sobre aquele que tinha sido eleito para o Eterno: “Este 
é um sacrifício para YHWH!”  
 
Era colocado um fio escarlata na cabeça do bode que era para Azazel e um fio vermelho 
na entrada do lugar santo do templo.  
 
Quem é Azazel? Segundo o Talmud, Azazel é um composto de Aza e Azael. Eram dois 
anjos que antes do dilúvio pediram permissão para viver entre os homens, com aparência 
humana para provar que não pecariam como os demais homens.  
 
Contudo, quando obtiveram permissão para o fazer, pecaram mais que os homens 
anteriores ao dilúvio. Rashí comenta que o bode se chamava Azazel para dar a entender 
que poderia expiar pecados como os de Aza e Azael.  
 
Contudo, no seu comentário de Levítico, Rashí diz que Azazel designa uma montanha 
severa e dura, um precipício elevado. Por isso, Rambam diz que quando está escrito que 
o animal foi enviado a Azazel, simplesmente quer dizer que era enviado a um lugar agreste 
e inóspito.  
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Um midrash (interpretação rabínica) interpreta a palavra Azazel como sendo Satanás, ou 
um espírito maligno. Mas como mais adiante vemos que não é permitido oferecer sacrifícios 
aos demónios, esta interpretação poderá ser questionada, cf. Levítico 17:7. 
  

16:9  “Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte por YHWH, e o 
oferecerá para expiação do pecado.”  

Neste momento não foi degolado o bode, apenas é designado como sendo uma oferta pelo 
pecado.   

16:10 “Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-
se-á vivo perante YHWH, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao 
deserto como bode emissário.”  

Segundo Rashí, ao dizer que este bode tem que ser apresentado vivo diante do Eterno, 
implica que é enviado para morrer. A prática seria deixá-lo abandonado no deserto, ou levá-
lo a um precipício e logo lançá-lo abaixo para que se despedaçasse.   
 
Os dois bodes falam de dois aspectos diferentes da morte do Messias. O sangue de um 
deles é levado até ao lugar santíssimo, vs. 15-16, e o seu corpo é queimado fora do 
acampamento, vs. 27-28. O outro é enviado ao deserto vs. 21-22.  
 
Um expia pelo pecado, ou seja, satisfaz a exigência de justiça diante do Eterno, que reclama 
a morte do pecador. O outro leva o pecado para longe para que seja apartado dos filhos de 
Israel.  
   

16:11 “E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação 
por si e pela sua casa; e degolará o novilho da sua expiação.”  

A palavra expiação é entendida aqui como uma confissão verbal sobre o animal pessoal do 
sumo-sacerdote. Logo o sumo-sacerdote fez outra confissão por todos os seus pecados e 
pelos pecados de todos os sacerdotes, que são chamados “casa de Arão” segundo o Salmo 
135:19.  
 
Logo degolava o novilho e recolhia o seu sangue num recipiente que era dado a outro 
sacerdote.  

  
16:12 “Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante 
de YHWH, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para 
dentro do véu.”  
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Esta parte do serviço era a mais delicada, porque agora implicava entrar no lugar 
santíssimo. Era uma tarefa difícil porque não podia cair incenso no solo.  

  
16:13 “E porá o incenso sobre o fogo perante YHWH, e a nuvem do incenso 
cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra.”  

O fumo produzido pela queima do incenso simboliza o momento em que Yeshua se 
apresenta diante do Pai depois da sua ressurreição. 
 
Para que Arão pudesse estar no lugar santíssimo quando se manifestava a shechiná 
(presença divina), tinha que queimar incenso que produzisse uma nuvem que o protegia da 
morte.  
 
Através dessa nuvem ele podia aproximar-se do Eterno sem perigo. Essa nuvem simboliza 
o Messias, por meio do qual nos podemos chegar ao Eterno sem perigo. Sem o sacrifício 
de Yeshua o pecador morreria na presença do Elohim Justo.  
 
Através da morte de Yeshua dá-se origem a uma “nuvem” no céu, por meio da qual o 
homem se pode aproximar do trono de misericórdia como lemos em Hebreus 4:14-16: 
  
“Visto que temos um grande sumo-sacerdote, Yeshua, filho de YHWH, que penetrou nos 
céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo-sacerdote 
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo 
foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que 
possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo 
oportuno.” 
  
Em Hebreus 10:19-22 está escrito: 
  
“Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Yeshua, pelo novo 
e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, E tendo um grande 
sacerdote sobre a casa de Elohim, Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira 
certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água 
limpa,” 

Depois de queimar o incenso, o sumo-sacerdote  saía. O povo orava por ele para que todo 
o serviço corresse bem. Segundo o Midrash, na época do segundo templo a maioria dos 
sumo-sacerdotes morria no ano que se seguia ao Yom Kippur, porque eram homens 
corruptos que tinham comprado o seu posto.  
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Quando o sumo-sacerdote chegava ao lugar santo, os outros sacerdotes saíam de lá cf. 
v.17. Ali ficava um momento e orava para depois sair ao átrio onde o povo o esperava com 
ansiedade. 
   
Segunda Leitura: 16:18-24 
  

16:18 “Então sairá ao altar, que está perante YHWH, e fará expiação por ele; e 
tomará do sangue do novilho, e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do 
altar ao redor.”  

Refere-se ao altar de outro no lugar santo, como lemos em Êxodo 30:9-10: 
 
“Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta; nem tampouco 
derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas 
com o sangue do sacrifício das expiações; uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas 
vossas gerações; santíssimo é a YHWH.” 

O sangue do novilho e o sangue do bode eram misturados e colocados nas quatro pontas 
do altar de ouro.    
 

16:19 “E daquele sangue espargirá sobre o altar, com o seu dedo, sete vezes, e 
o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará.”  

Em Hebreus 9:11-14, 24-26  
 
“Mas, vindo o Messias, o sumo-sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito 
tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, Nem por sangue de bodes e 
bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efectuado 
uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha 
esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, Quanto mais o 
sangue do Messias, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Elohim, 
purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Elohim vivo?” 
 
“Porque o Messias não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém 
no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Elohim; Nem também 
para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo-sacerdote cada ano entra no 
santuário com sangue alheio; De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes 
desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos uma vez se 
manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.” 
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Em Hebreus 10:19-20 está escrito: 
 
“Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Yeshua, Pelo novo 
e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne,”. 
  
Aqui diz que o sangue de Yeshua é como um caminho pelo qual chegamos ao lugar 
santíssimo no céu. Isto ensina-nos que quando o sumo-sacerdote salpicou o sangue sete 
vezes, era como se estivesse a marcar o caminho que leva até ao lugar da manifestação 
do Eterno, o lugar de intimidade com o Pai celestial, cf. Êxodo 30:36b.  
 
As sete gotas de sangue que há no solo são como sete passos que levam ao ponto de 
encontro. Da mesma forma que se salpicou com sangue sete vezes, haveriam 7000 mil 
anos de pecado na terra que precisavam de ser expiados pelo sangue do messias no 
templo celestial.  
 
No oitavo milénio não haverá pecado, e por isso só se salpicavam sete vezes na terra. 
Depois do sétimo milénio viveremos numa era de justiça resultante da morte e ressurreição 
do Messias.  
 

16:21 “E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre 
ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas 
transgressões, e todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça do bode, e 
enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso.”  

Esta é a terceira confissão que o grande sacerdote faz dos pecados, desta vez pelos 
pecados de todo o povo.   

16:22 “Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra 
solitária; e deixará o bode no deserto.”  

Este versículo mostra que o bode emissário levará sobre si todas as iniquidades dos filhos 
de Israel. Isto constitui uma sombra do que iria fazer Yeshua, como lemos em Isaías 53:4, 
11-12: 
 
“Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou 
sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Elohim, e oprimido.”  
 
“Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu 
servo, o justo, justificará a muitos; porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe 
darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo; porquanto derramou 
a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado 
de muitos, e intercedeu pelos transgressores.”  
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16:23 “Depois Arão virá à tenda da congregação, e despirá as vestes de linho, 
que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará.”  

 
Esta é a terceira vez que o sumo-sacerdote muda as suas roupas. As roupas usadas no 
serviço do Dia da Expiação não voltariam a ser usadas novamente noutro Dia da Expiação.  
 

16:24 “E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes; 
então sairá e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação 
por si e pelo povo.”  

Terceira Leitura: 16:25-34 
  

16:27 “Mas o novilho da expiação, e o bode da expiação do pecado, cujo sangue 
foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial; porém 
as suas peles, a sua carne, e o seu esterco queimarão com fogo.”  

O novilho e o bode se expiação do pecado, eram queimados fora do acampamento por ser 
uma sombra profética do que iria se passar com o Messias Yeshua, como está escrito em 
Hebreus 13:11-12.  

“Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo-sacerdote 
para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Yeshua, para santificar 
o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta.” 

16:29 “E isto vos será por estatuto perpétuo: no sétimo mês, aos dez do mês, 
afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis nem o natural nem o 
estrangeiro que peregrina entre vós.”  

Afligir a alma refere-se ao jejuar, abstinência total de alimentos ou mesmo de beber água, 
durante um dia completo.   

16:30 “Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos; e sereis 
purificados de todos os vossos pecados perante YHWH.” 

O texto hebraico diz que “ELE fará expiação por vós”. De quem se fala aqui? Logicamente 
que é do Messias Yeshua, que veio para fazer expiação pelos filhos de Israel e limpá-los 
de todos os seus pecados. 
 
Mas se Yeshua morreu a 14 de Abib, como pode cumprir o Dia da Expiação que é 6 meses 
mais tarde?  
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A resposta é que a obra do Messias não terminou ainda. Ele entrou no lugar santíssimo no 
céu, mas não voltou a sair ao povo. Falta cumprir metade.  
 
Ao sair desse lugar, o pecado será eliminado para sempre em cada um daqueles que 
recebeu o seu sacrifício de forma pessoal. Seremos transformados totalmente e libertados 
da nossa inclinação para praticar o mal. Quando regressar o Messias, ao toque da última 
trombeta, haverão dias de aflição e no dia da Expiação, dez dias depois do toque da 
trombeta, será eliminado o pecado da terra de Israel, como lemos em Zacarias 3:9: 
  
“Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué; sobre esta pedra única estão sete olhos; 
eis que eu esculpirei a sua escultura, diz YHWH dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta 
terra num só dia.” 

Em Malaquias 3:1-3 lemos:   
  
“Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim; e de repente 
virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais; e o mensageiro da aliança, a quem vós 
desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua 
vinda? E quem subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e 
como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata; e 
purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata; então a YHWH trarão 
oferta em justiça.” 

16:31 “É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas; isto é 
estatuto perpétuo.” 

Este versículo no original hebraico, aparece a expressão “Shabbat Shabbaton”. Somente 
se menciona essa expressão quando se refere ao sábado semanal, ao Yom Kippur e ao 
ano sabático, o ano de Jubileu.  
 
Os Sábados das festas anuais não são mencionados como “Shabbat Shabbaton”. Yom 
Kippur é o Shabbat dos Sábados anuais, da mesma forma que o Shabbat é o Sábado dos 
dias da semana.  
 
Há sete Sábados anuais adicionais além dos Sábados semanais, entre os quais o Yom 
Kippur é um Shabbat especial, cf. Levítico 23. Da mesma forma sucede com o ano de 
Jubileu, relativamente aos sete anos de remissão, cf. Levítico 25. 
  

16:32 “E o sacerdote, que for ungido, e que for sagrado, para administrar o 
sacerdócio, no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de 
linho, as vestes santas;” 
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Este texto aponta também para Yeshua, que actuou em representação do Seu Pai Celestial, 
quando nos redimiu dos nossos pecados, como lemos em 2 Coríntios 5:18-21: 
  
“E tudo isto provém de Elohim, que nos reconciliou consigo mesmo por Yeshua 
haMashiach, e nos deu o ministério da reconciliação; Isto é, Elohim estava no Messias 
reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a 
palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte do Messias, como se 
Elohim por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte do Messias, que vos reconcilieis com 
Elohim. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que nele fôssemos 
feitos justiça de Elohim.” 

16:33 “Assim fará expiação pelo santo santuário; também fará expiação pela 
tenda da congregação e pelo altar; semelhantemente fará expiação pelos 
sacerdotes e por todo o povo da congregação.”  

 
Todos os sacrifícios durante o Yom Kipur fazem esta limpeza total uma vez ao ano. Contudo 
não é capaz de erradicar o pecado de dentro do homem, somente expiar pelas impurezas 
e dos pecados cometidos durante o ano. A carta aos Hebreus 9:1 – 10:25 dá um 
ensinamento messiânico profundo sobre o serviço do Yom Kippur. Ali ensinam-se coisas 
como:  
 

1. O serviço de Yom Kipur na terra não torna o homem perfeito, tirando a sua má 
inclinação, o pecado, somente perdoa e cobre, mas não tira.  

2. O serviço de Yom Kippur no Céu aperfeiçoa o homem que aceita o sacrifício eterno e 
perfeito do Messias Yeshua. 

3. Um não exclui o outro, mas sim um é a sombra de outro.  
4. Um não será removido até que venha o perfeito. Para alguns será quando o Messias 

regresse e para outros será quando o céu e a terra passem. 
  
Quarta leitura: 17:1-7 
  

17:3-4 “Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra, 
no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, E não os trouxer à porta da tenda 
da congregação, para oferecer oferta a YHWH diante do tabernáculo de YHWH, 
a esse homem será imputado o sangue; derramou sangue; por isso será extirpado 
do seu povo;”  

Há duas interpretações deste texto: 
  

1. Refere-se somente aos animais consagrados para a oferta (ideia defendida pelos 
Rabinos Akiva e Rashi). 
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2. Refere-se também a animais não consagrados. Durante o tempo do deserto era 
proibido sacrificar fora do Tabernáculo (Talmude Julín 17a), cf. Deuteronómio 
12:15, 21. 

  
A permissão para comer carne só se deu a partir do dilúvio.  
 

17:7 “nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demónios, após os quais eles 
se prostituem; isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações.”  

A palavra hebraica traduzida como “demónio” é “saír”. Esta palavra tem várias 
interpretações:  

1. Demónio, que é um ser incorpóreo que se supões que vagueia nos lugares 
desolados e inóspitos, cf. Isaías 13:21; 34:14. 

2. Segundo o comentário de ibn Ezrá, a estes seres dá-se o mesmo nome que aos 
bodes porque esse é o aspecto que ganham os que crêem neles.   

3. Segundo o Targum Yonatán ben Uziel, o versículo refere-se aos ídolos, 
assemelhando-os aos seirim, (plural de saír). 

  
Em 2 Crónicas 11:15 está escrito: 
  
“E ele constituiu para si sacerdotes, para os altos, para os demónios, e para os bezerros, 
que fizera.” 

Em 1 Coríntios 10:19-20: 
  
“Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? 
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios, e não a 
Elohim. E não quero que sejais participantes com os demónios.” 
  
Quinta Leitura: 17:8 – 18:5 
  

17:11 “Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre 
o altar, para fazer expiação pelas vossas almas; porquanto é o sangue que fará 
expiação pela alma.”  

O sangue representa a vida. Não é que a alma esteja no sangue, mas sim a vida depende 
do sangue. 

Com a morte de Yeshua foi feita expiação pela vida do homem, ao derramar o seu sangue. 
O sangue foi tomado pelo Eterno como um meio de expiação pela razão da vida, a alma, 
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que depende do sangue. No há base nas Escrituras para não permitir que se façam 
transfusões do sangue para salvar a vida humana.  
 
A alma não é transferida para a outra pessoa ao passar parte do sangue, nem é transferida 
à outra pessoa parte da alma (emoções, intelecto e vontade). A alma é mantida através do 
sangue, mas não está no sangue.  
 

18:3  “Não fareis segundo as obras da terra do Egipto, em que habitastes, nem 
fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis 
nos seus estatutos.”  

Este texto mostra que os filhos de Israel foram chamados a ser diferentes dos demais povos 
do mundo, especialmente quando os povos são tão imorais como os egípcios e os 
cananeus.  
 
Fomos chamados para ter uma alimentação diferente, a vestirmo-nos de forma diferente, 
falar de forma diferente, etc. Podemos então olhar para as práticas dos demais povos e 
fazer o contrário? É isso que o Eterno nos quer ensinar com esta palavra?  
 
Até certo ponto está correcto, mas se permitirmos que as práticas dos gentios determinem 
a nossa conduta, é possível que deixemos de fazer algo que o Eterno aprova e recomenda. 
Não vamos deixar de fazer algo bom só porque os demais o fazem. Portanto, continua o 
vs. 4 a dizer:  
 

18:4 “Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para 
andardes neles. Eu sou YHWH vosso Elohim.” 

 
Não são as nações que determinam a nossa conduta mas sim a Torá de YHWH. No 
caminho de restauração da fé existem muitos ex-cristãos que descartam todas as coisas 
que fazem os cristãos, por exemplo, orar de forma espontânea, levantar as mãos ao céu 
sobre a cabeça, ajoelhar-se perante o Pai, usar expressões como “irmãos”; “pastores”; 
entre outras. Mas só pelo facto de se fazerem essas coisas nos meios cristãos não é razão 
suficiente para descartá-las.  
 
Todas estas coisas que mencionámos aqui são parte da cultura israelita, e podem ser 
encontradas nas Escrituras hebraicas. Essas práticas não são cristãs, são adoptadas de 
práticas bíblicas. O que se passa é que o cristianismo adoptou muitas práticas do povo de 
Israel ao seu estilo de vida, e quando os judeus se aperceberam disso, desviaram-se da 
sua própria cultura, porque os cristãos o estavam a fazer. Essa não é a forma de fazer as 
coisas.  
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A Torá do Eterno é a nossa regra de vida. Tudo o que o Eterno aprova, nós também o 
aprovamos, ainda que sejam praticadas por pessoas que não comungam connosco. Não 
podemos deixar de ler as Escrituras só porque os satânicos também as lêem. Essa atitude 
não é a correcta e no final levará a pessoa a desviar-se do caminho recto.  
  

18:5 “Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis; os quais, 
observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou YHWH.”   

Este texto mostra-nos que há vida na obediência aos mandamentos. A pergunta surge: há 
vida eterna no cumprimento da Torá ou uma vida longa na terra? A resposta é: ambas as 
coisas.  

Há mandamentos que produzem uma vida longa terrena, e há outros mandamentos que 
foram dados para dar vida eterna ao mundo. Por exemplo, o mandamento que nos ordena 
a crer no profeta como Moisés, cf. Deuteronómio 18:15, 18 é um dos que dão vida eterna, 
como está escrito em Actos 16:31:  

“E eles disseram: Crê em Yeshua haMashiach e serás salvo, tu e a tua casa.”  

Em Romanos 10:3-10 está escrito: 

“Porquanto, não conhecendo a justiça de Elohim, e procurando estabelecer a sua própria 
justiça, não se sujeitaram à justiça de Eloh. Porque o objectivo da lei é o Mashiach para 
justiça de todo aquele que crê. Ora Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O 
homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não 
digas em teu coração: Quem subirá ao céu? (isto é, a trazer do alto o Messias) Ou: Quem 
descerá ao abismo? (isto é, a tornar a trazer dentre os mortos o Messias.)  
Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da 
fé, que pregamos, A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Yeshua, e em teu 
coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o 
coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.” 
  
Não há contradição entre Moisés e Yeshua. Se fosse assim Yeshua certamente seria um 
falso messias. O que Romanos 10 ensina é o mesmo que Levítico 18:5, que há vida para 
aquele que pratica a Torá, porque a Torá leva a pessoa ao Messias, à justiça da fé, que 
está citada na Torá, cf. Deuteronómio 30:12-14. 
 
O problema surge quando uma pessoa tenta usar aqueles mandamentos que não são 
dados para vida eterna e cumpre-os para que forçosamente obtenha a salvação da sua 
alma pelos méritos próprios.  
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Outro ensino falso que existe dentro do judaísmo apóstata é que alguém se salva se as 
boas obras pesarem mais que as más obras. Esses caminhos são enganosos e sumamente 
combatidos nos Escritos apostólicos pelos emissários do Messias.  
 
O homem a partir do momento em que peca, está desligado do Eterno, só o sacrifício de 
Yeshua desbloqueia o caminho que nos permite chegar de novo ao Eterno YHWH, por isso 
de nada valem as obras se não reconhecermos que Yeshua é o Messias, Nosso Senhor e 
Salvador, posto nessa condição pelo Pai Celestial, que todas as coisas lhe sujeitou cf. 
Efésios 1:20-22.  
 
Na tradução a partir do texto semita feita pelo Dr. David H. Stern, de Gálatas 3:12 está 
escrito: 
  
“Contudo, o legalismo não está baseado na confiança e na fidelidade, mas sim numa errada 
interpretação do texto que diz, AQUELE QUE AS FAZ, VIVERÁ POR ELAS”  
 
Sexta e sétima leitura: 18:6-30 
  

18:24 “Com nenhuma destas coisas vos contamineis; porque com todas estas 
coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós.”  

Todas estas coisas (vs. 6 a 23), eram práticas no Egipto e na terra de Canaã. Aqui vemos 
que a Torá é para as nações, pois essas práticas o Eterno abomina. Não existe uma Torá 
para Israel e uma para os gentios, existe uma instrução para todo o ser humano, o povo de 
Israel foi separado para ser uma referência para as nações, não apenas para que as nações 
cumprissem só algumas leis.  
 
Quase todas as leis mencionadas aqui são de carácter sexual, mas também falam de 
queimar os filhos em oferta a deuses pagãos, idolatria e derramamento de sangue inocente. 
Por estes três pecados vem o juízo do Eterno sobre todos os homens, como lemos em 
Efésios 5:3-7: 
 
“Mas a prostituição, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como 
convém a santos; Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convêm; mas 
antes, acções de graças. Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro, ou 
avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino do Messias e de Elohim. Ninguém vos 
engane com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da 
desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros.”  
 
As nações têm uma responsabilidade diante do Eterno para também observar os seus 
mandamentos e se não o fizerem, virá o juízo, tarde ou cedo. Por isso mesmo é que o nome 
de Yeshua, é uma referência em todo o mundo, Este texto ensina também que devido ao 
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facto da terra de Israel ser um lugar sagrado, os pecados que são cometidos ali são 
condenados de forma mais dura do que se tivessem sido cometidos noutro lugar.  
   

18:28 “Para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a 
nação que nela estava antes de vós.” 

A terra de Israel vomita os moradores que cometem estes pecados imorais. Por causa dos 
filhos de Canaã praticarem estes pecados, os filhos de Israel receberam a ordem de os 
exterminar sobre a terra santa.  
 
Shalom! 
 
Fim da Parashá 29- Acharei Mot (depois da morte). 
 
  

 
 


