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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 30- Kedoshim (santos) 
(Levítico 19:1 – 20:27) 

 
Referência nos Profetas: Amós 9:7-15; Ezequiel 20:2-20. 
Referência nos Escritos Apostólicos: Mateus 5:43-48 
Salmo complementar: 15 
 
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 ser 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: 30- Kedoshim (de Levítico 19:1 – 20:27)  

Significa “depois da morte”.   

Primeira Leitura: 19:1 – 14 

19:2 Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, 
porque eu, YHWH vosso Elohim, sou santo. 

Este versículo também nos ensina que a santidade não é apenas para os sacerdotes e 
levitas, mas sim para toda a congregação dos filhos de Israel. A santidade consiste em ser 
separado dos costumes que são praticados pelos povos que estão afastados do Eterno, e 
dedicar-se a Ele em obediência à Sua instrução (mandamentos e estatutos).  

19:3 Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu 
sou YHWH vosso Elohim.  

A palavra hebraica que foi traduzida como “respeitará” é yaré, e significa “temer”, 
“reverenciar”. Há uma diferença entre este mandamento e o de Êxodo 20:12 onde está 
escrito: “Honra a teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que YHWH 
teu Elohim te dá”.  

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html


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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 30- KEDOSHIM 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 2 

 

Em Êxodo 20 está escrito que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, e em Levítico 
19 está escrito que devemos “temer”, “reverenciar” o nosso pai e a nossa mãe. Honrar e 
temer são conceitos diferentes. Honrar aos pais tem a ver com o suprir as suas 
necessidades, como lemos em Mateus 15:3-6: 

“Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por 
causa da vossa tradição? Porque Elohim ordenou: Honra a teu pai e a tua mãe; e: Quem 
maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: Se alguém disser 
a seu pai ou a sua mãe: É oferta a YHWH aquilo que poderias aproveitar de mim; esse 
jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E, assim, invalidastes a palavra de Elohim por 
causa da vossa tradição.”  

Daqui percebemos que a honra aos pais passa também pela ajuda económica. Honrar aos 
pais implica também obedecer-lhes, cf. Efésios 6:1-3: 

“Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe 
(que é o primeiro mandamento com promessa) para que te vá bem, e sejas de longa vida 
sobre a terra.  

No texto de Êxodo aparece primeiro o pai e logo a mãe relativamente ao honrar, mas no 
texto de Levítico aparece primeiro a mãe e depois o pai relativamente ao temor/reverência. 
Haverá alguma razão para isso? 

Provavelmente; regra geral é mais fácil temer, no sentido de respeitar e reverenciar o pai, 
por ser uma figura masculina, o sexo forte. A criança tem tendências para se aproveitar da 
doçura de sua mãe e do seu carácter suave. É mais fácil faltar ao respeito à mãe do que 
ao pai, e talvez seja por isso que a Torá põe a mãe em primeiro lugar, para que não 
deixemos de mostrar respeito às nossas mães, e respeitemos o pai e a mãe de igual forma.  

No entanto, ao olhar para o contexto, vemos que há uma escala de reverência, mãe, pai e 
YHWH. É uma escala invertida de autoridade. Segundo esta ordem, o menino vai aprender 
durante o crescimento quem está acima dele. Primeiro aprende a temer à mãe, que é quem 
passa a maior parte do tempo consigo durante os seus primeiros anos de vida. Logo 
aprende a reverenciar o seu pai, e finalmente aprende a reverenciar o Eterno.  

Este texto também nos ensina que uma das formas de demonstrar respeito a YHWH é 
guardar o shabat (o sábado). Aquele que deliberadamente não o faz, não teme a YHWH.  

19:4 Não vos virareis para os ídolos, nem fareis para vós deuses de fundição. Eu 
sou YHWH, vosso Elohim.  
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A raiz da palavra que foi traduzida como “virareis” é “paná”, e significa “encarar”, “voltar-se 
para”, “olhar para”. Isto implica que é proibido olhar com curiosidade e assombro para os 
ídolos e as estátuas.  
 
Segundo Rambam, na prática também implica que é proibido ler qualquer livro, ouvir 
conferências ou infiltrar-se em cultos, ou religiões com práticas contrárias à Torá.  
 
Daqui concluímos que muito provavelmente é errado fazer viagens turísticas para 
contemplar o santuário de Fátima, ou os templos maias na américa latina, as pirâmides do 
Egipto, a igreja de Notre Dame em Paris, os templos budistas da Ásia, o templo Bahai em 
Haifa, ou qualquer outro lugar de culto pagão.  
 
Quando uma pessoa admira ou olha com assombro para os edifícios ou imagens dos 
deuses pagãos, torna-se culpada pela violação deste mandamento.  
 
“nem fareis para vós deuses de fundição” É proibido fabricar ídolos. Isto inclui a proibição 
de fazer comércio com estátuas idólatras, santos católicos, crucifixos, budas e outros 
demais objectos de culto pagão. Também é proibido a um israelita tirar benefício económico 
da idolatria dos gentios. 
 
Caro amigo; se porventura vens de um meio católico, e tens contigo vários artigos idólatras, 
e muitos deles bastante valiosos, e já decidiste que te queres desfazer deles porque 
entendes agora muitas verdades que antes não entendias, mas não queres perder o seu 
valor monetário, ora ao Eterno para que te ajude.  
 
Ao venderes esses artigos a terceiros, estás a incentivar, ainda que de forma indirecta, 
outra pessoa à idolatria. Sei que poderá não ser uma decisão fácil, ainda para mais nos 
tempos que correm onde a crise económica ganha cada vez mais força no panorama 
mundial. Mas não as vendas, ora ao Eterno para suprir as tuas necessidades, e desfaz-te 
delas, destruindo-as ou queimando-as no fogo (Êxodo 23:24; 2 Reis 19:18; Isaías 37:19). 
Não as dês, nem as vendas a ninguém. 
 

19:10 Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha; 
deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou YHWH, vosso Elohim.  

 
A Torá ensina que os pobres devem ser favorecidos. O Eterno tem um coração sumamente 
sensível às necessidades dos pobres e ordena a que ajudemos de forma prática e 
económica os necessitados.  
 

19:11 “Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu 
próximo”; 
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O primeiro mandamento contra o furto, encontra-se nos dez mandamentos, como lemos 
em Êxodo 20:15: 
 
“Não furtarás/roubarás”. 
 
Como a infracção voluntária da maioria dos mandamentos que estão nos dez escritos em 
tábuas de pedra leva à morte, também se interpreta que o furto do qual se fala aqui não é 
o furto apenas das coisas materiais, mas também das pessoas, ou seja, fala de sequestro. 
O sequestro é um delito que merece a pena capital, como lemos em Êxodo 21:16.  
 
“O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto”.  
 
É proibido apropriar-se de qualquer coisa que seja de outra pessoa. Jacob viveu com o seu 
sogro durante 20 anos e quando saiu dali podia dizer que não tinha tomado absolutamente 
nada do que pertencia a Labão, como lemos em Génesis 31:37: 
 
“Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua 
casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim 
e ti”. 
 
Essa nobre atitude de não levar nada de forma ilícita da casa de Labão, é um bom exemplo 
para todos nós.  
 
Como o Eterno dá tempo a todas as pessoas, o tempo é algo que cada um de nós deve 
administrar de forma correcta.  
 
Outra forma de roubar, é chegar tarde a um encontro. O que chega tarde está a roubar o 
templo precioso da pessoa que espera. Se alguém chega tarde e não cumpre com o seu 
compromisso para chegar à hora certa, não apenas corrompe a sua palavra, como também 
rouba o tempo dos demais.  
 
Outra forma de roubo, é trabalhar com negligência. Se o patrão contratou um trabalhador 
para trabalhar, esse trabalhador é digno do seu salário se for cumpridor. Mas se é 
negligente no seu trabalho, ou não faz o que lhe é pedido, está a roubar o seu patrão.  
 
Um homem recto trabalha de igual forma se o seu chefe está ou não presente. Se alguém 
precisa de um chefe que o vigie para que trabalhe bem e não faça pausas desnecessárias 
no seu trabalho, é um ladrão. Um verdadeiro israelita é alguém em quem não há engano, 
como lemos em João 1:47: 
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“Yeshua viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em 
quem não há engano”. 

A escritura sobre o mandamento de “não furtar” está escrita de forma plural. Isto também 
nos ensina que qualquer pessoa que tenha conhecimento de um furto, e não o denúncia, 
também é culpada. Aquele que omite torna-se num cúmplice daquele que pecou.  

19:12 nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso 
Elohim. Eu sou YHWH.  

Ainda que possa ser aplicado de forma geral, este contexto é relativo a dinheiro. Quando 
uma pessoa furta, normalmente irá ocultar o seu delito enganando o próximo, cf. v. 11. Se 
não se arrepende, tende a mentir. Pode tratar-se de um depósito confiado ou algo prestado 
que a pessoa negue ter recebido. É possível que também chegue ao juramento falso em 
nome de YHWH diante do tribunal – Beit Din – dizendo que não se apropriou dos bens de 
outro. Esse é um delito gravíssimo, jurar por algo em Nome de YHWH que não seja 
verdade.  

Esta escritura ensina-nos que é permitido jurar em nome de YHWH. A proibição é somente 
contra o facto de jurar falsamente em Seu Nome. Como então podemos entender o texto 
de Mateus 5:33-37 onde o Messias nos ensina sobre o não jurar: 

“Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente 
para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis; nem 
pelo céu, por ser o trono de Elohim; nem pela terra, por ser estrado de seus pés; nem por 
Jerusalém, por ser cidade do grande Rei; nem jures pela tua cabeça, porque não podes 
tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que 
disto passar vem do maligno”. 
 
Este texto é interpretado pela maioria como uma proibição de Yeshua relativamente ao 
jurar. Nesse caso isso seria contradizer a Torá, que permite o juramento, cf. Génesis 21:31; 
24:9; Números 30:2.  
 
O manuscrito hebraico de Mateus, chamado DuTillet, dá-nos uma preciosa ajuda nesta 
questão.  
 
Ao invés de estar escrito “de modo algum jureis”, ali está escrito: “não jureis por nenhuma 
coisa”, em hebraico “shum davar”.  
 
Tendo em conta esse manuscrito bem como o contexto dos vs. seguintes, percebemos que 
Yeshua não proíbe o juramento em si, mas sim um juramento que é feito em nome da 
criação ao invés do criador.  
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Não é de estranhar esse facto, pois mesmo nos dias de hoje é habitual as pessoas jurarem 
em nome de tudo e mais alguma coisa, como por exemplo, “juro pela minha mãe”; “juro 
pela saúde dos meus filhos”, etc.  
 
O contexto de Mateus 5 confirma esta interpretação, onde fala diz que não se pode jurar 
pelo céu, ou a terra, ou pela cabeça já que tudo isso são coisas. Mas o juramento em nome 
de YHWH, quando não é feito em vão e sem cumprimento, é legítimo.  
 
Basicamente o que Yeshua nos pretende dizer, é que uma pessoa verdadeira não precisa 
de jurar, pois a sua palavra é suficientemente credível por si só, não tendo que ser reforçada 
com juramentos. Normalmente o juramento é uma condição exigida pelo interlocutor porque 
não confia o suficiente em determinada pessoa e por isso pede-lhe que jure.  
 
Quando entendemos esse facto, tornam-se claras e bastante compreensíveis as palavras 
de Yeshua ao dizer: “Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que disto passar 
vem do maligno”. 
 
Quem fala a verdade, não precisa de jurar para dar crédito à sua palavra. O juramento é 
uma característica dos inconstantes, e daqueles cuja palavra habitualmente é duvidosa.  
  

19:13 Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás; a paga do jornaleiro não ficará 
contigo até pela manhã. 

 
A Torá continua a focar o dinheiro. Aqui existem três proibições relativamente ao tomar ou 
reter o dinheiro de outrem. A primeira implica não tirar partido de uma posição favorável 
para reter o dinheiro de outro. Por exemplo, se alguém deve dinheiro a outro, não poderá 
retê-lo usando desculpas ou fazendo uso de truques para continuar retendo-o. 
 
A segunda proibição implica não roubar com recurso à violência, contrastando com o vs. 
11 onde se refere ao furto.  
 
Roubo e furto são conceitos diferentes. O furto implica uma acção que é levada a cabo 
furtivamente sem que o lesado dê conta no imediato, já o roubo implica uma abordagem 
com recurso à violência ou à intimidação.  
 
A terceira proibição implica o não atrasar o pagamento do salário do trabalhador, mais do 
que o acordado. Se uma pessoa recebe ao fim do mês, é nessa altura que o seu salário 
deve ser pago. Esse delito é considerado como se se tomasse a alma do trabalhador 
lesado.  
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Ao ver tantas proibições contra o furto/roubo, entendemos a gravidade desse pecado aos 
olhos do Eterno. O furto/roubo traz a maldição aquele que o pratica, como lemos em 
Zacarias 5:1-4: 
 
“Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: Que vês? Eu 
respondi: vejo um rolo voante, que tem vinte côvados de comprimento e dez de largura.  
Então, me disse: Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que 
furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso 
também segundo a mesma. Fá-la-ei sair, diz YHWH dos Exércitos, e a farei entrar na casa 
do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome; nela, pernoitará e consumirá 
a sua madeira e as suas pedras”.  
 

19:14 Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego; mas temerás 
o teu Elohim. Eu sou YHWH. 

 
Existe uma relação entre não maltratar o incapacitado, o surdo e o cego, e o temor ao 
Eterno. Por um lado significa que ao maltratar os mais débeis estamos a maltratar YHWH 
que os criou.  
 
Por outro lado tem a ver com a atitude de desprezo no coração que só YHWH conhece. É 
proibido menosprezar o débil, aproveitar-se dele ou enganá-lo. Por isso diz “mas temerás 
o teu Elohim”.  
 
YHWH vê a atitude oculta do coração de cada um. E se alguém tema ao Eterno não deve 
pensar mal ou ridicularizar os que sofrem de alguma imperfeição.  
 
Se interpretamos este texto alegoricamente, aprendemos que pôr um tropeço diante de um 
cego também pode significar dar um conselho mau a um ignorante. O temor a Elohim é um 
antídoto contra esse delito. Aquele que sabe que YHWH conhece os seus pensamentos, 
não vai aproveitar-se de um indouto para o seu próprio benefício ou para prejudicá-lo.  
 
Segunda Leitura: 19:15-22 
 

19:15 Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao 
grande; com justiça julgarás o teu próximo. 

 
O Eterno exige equidade e justiça. Esta instrução, ainda que tenha um contexto geral, é 
dirigida aos juízes. O cidadão comum não tem o direito de julgar o seu próximo, como lemos 
em Mateus 7:1-6: 
 
Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis 
julgados; e, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu 
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o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou 
como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? 
Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro 
do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as 
vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem.  
 
Um pobre quando é réu de juízo, não pode ser favorecido por compaixão pelo seu estatuto 
social, já que isso não pode influenciar a justiça. De igual modo é proibido um rico ser 
favorecido pelo seu estatuto na hora de ser aplicada a justiça.  
 
Um juiz que é influenciado pelo facto de um réu ter dinheiro ou porque tem poder para o 
prejudicar, e por isso não aplica a justiça devida, é um juiz corrupto e perverso.  
 
Se honramos uma pessoa rica somente pelo seu status económico, e não damos o mesmo 
valor ao que é pobre, cometemos pecado e fazemos acepção de pessoas, como está 
escrito em Tiago 2:1-9: 
 
“Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Yeshua haMashiach, Senhor da glória, 
em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis 
de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes 
com deferência o que tem os trajos de luxo e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar 
de honra; e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos 
meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de 
perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Elohim os que para o 
mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que 
o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos 
oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam 
o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a 
Escritura: Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem; se, todavia, fazeis acepção 
de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores”.  
 
“com justiça julgarás o teu próximo”. – Isto pode ser entendido de várias maneiras. Primeiro 
no nível peshat – simples, como já vimos antes, relativamente ao facto do juiz ter em conta 
o status económico na hora de ditar a sentença.  
 
A segunda forma de interpretar este texto, é que o acusado deve ser considerado inocente 
até que se demonstre o contrário com provas e testemunhas.  
 
Uma terceira forma de entender, seria que, em caso de dúvida da conduta de uma pessoa, 
deve-se interpretar a sua conduta de forma mais benevolente, por não se saber com 
exactidão as razões e os motivos por trás desse comportamento duvidoso que se parece a 
uma conduta transgressora. Nunca julguemos uma pessoa sem saber o seu estado ou 
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situação. Aquele que é benevolente na sua forma de tratar o seu próximo, receberá um 
juízo mais misericordioso diante do tribunal do Messias.  
 
Mateus 7:22 “Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados; e, com a medida com 
que tiverdes medido, vos medirão também”. 
 

19:16 Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo; não atentarás contra a 
vida do teu próximo. Eu sou YHWH. 

 
O mexeriqueiro é o adepto dos ditos e mexericos, é aquele que ouve aqui e diz ali. É aquele 
que escuta uma difamação do sujeito x e vai dizer ao sujeito y, e depois vai ter com o x 
novamente para lhe contar o que anda a ser dito sobre ele.  
 
Ainda que seja certo o que foi contado, isso é ser mexeriqueiro, e é proibido pela Torá. O 
mexeriqueiro é aquele que perturba a paz da sociedade através da língua e da criação de 
conflitos.  

A raiz da palavra hebraica que foi traduzida como “(não) atentarás contra” é “amad”, e 
significa estar quieto. Então, o sentido deste mandamento é que não se haja passivamente 
diante de uma situação de perigo de morte de um ser humano, se houver a oportunidade 
de evitar isso, de o salvar.  

A vida humana é tão valiosa que é permitido violar quase todos os mandamentos para 
salvar uma só alma. Contudo, caso a sua própria vida esteja em risco, não há a obrigação 
de ajudar o outro.  

Por isso é que Yeshua diz “Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria 
vida em favor dos seus amigos” (João 15:13).   

Não é obrigatório fazê-lo, mas quem o faz demonstra um amor incondicional. É esse amor 
que o Eterno espera de nós, que cumpramos a Sua instrução por amor, não vê-la como 
uma obrigação; não andar segundo ela com o propósito de alcançar o galardão.  

Isto também implica que é proibido ficar calado se puder testemunhar a favor de outro para 
salvá-lo de uma condenação no Beit Din – o tribunal.  

19:17 Não aborrecerás a teu irmão no teu coração; não deixarás de repreender o 
teu próximo e nele não sofrerás pecado. 

O rancor e o ódio interior, ainda que não manifesto, é proibido pela Torá. Há pessoas que 
nos caem mal sem que haja uma razão lógica que o explique. Simplesmente não gostamos. 
Nesses casos é importante não deixar que esse sentimento enganoso se apodere do nosso 
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coração, e tomar a decisão de amar o próximo apesar de ir contra a vontade do nosso 
coração.  

Através dessas pessoas, YHWH prova-nos para ver se estamos dispostos a amar sem ter 
sentimentos favoráveis pelo próximo. O amor não é simplesmente uma emoção, é uma 
decisão de ser benevolente com o próximo, inclusivamente sem esperar que ele me dê algo 
em troca.  

O mandamento de repreender o próximo é um dos mais difíceis, não pela complexidade do 
mandamento em si, mas si pela dureza dos nossos corações. Ninguém gosta de repreender 
nem de ser repreendido.  

A nossa carnalidade é muito orgulhosa e não aceita uma correcção, especialmente se vem 
de alguém semelhante ou “inferior” a nós. 

Uma pessoa madura e espiritual aceita uma repreensão dada no momento certo porque 
sabe que o errar é uma característica do comportamento humano, ainda que haja 
maturidade. Por isso aceita a correcção para poder melhorar a sua conduta e evitar erros 
que manchem o Nome do Eterno, o seu próprio ou o do próximo.  

Sigamos alguns princípios básicos que nos ajudam a cumprir este mandamento da forma 
correcta: 

1- Aquele que vê outro crente violar um preceito da Torá, deve corrigi-lo, mesmo que saiba 
que o outro não vai aceitar a repreensão; 
 

2- Se o pecado cometido pelo outro não é uma proibição directa da Torá e aquele que 
testemunha está seguro de que não vai aceitar a repreensão, não deve ser corrigido; 

 
3- Se a pessoa que vê o outro cometer uma falta e não sabe se o outro vai fazer caso ou 

não, deve repreendê-lo inclusivamente se comete uma falta que não seja contra uma lei 
directa da Torá; 

 
4- O mandamento de repreender o outro só se aplica quando o outro é alguém que deseja 

cumprir a Torá. Não se aplica sobre um iníquo ou alguém que viola deliberadamente a 
Torá, cf. Provérbios 9:8; 

 
5- Se o Beit Din (tribunal) está em condições para castigar o transgressor, está obrigado a 

fazê-lo; 
 

6- Aquele que está obrigado a corrigir o outro, deve fazê-lo incessantemente, até que o 
transgressor está ao ponto de insultá-lo ou atacá-lo fisicamente; cf. 1 Samuel 20:32-33. 
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“e nele não sofrerás pecado”. – Este trecho ensina-nos várias coisas. Primeiro, se 
repreendes oportunamente o teu próximo, não pecas; segundo, se não o repreendes, 
incorrerás em pecado por causa dele, como lemos em Ezequiel 3:18-19.  

 “Quando eu disser ao ímpio: Certamente morrerás; não o avisando tu, não falando para 
avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá 
na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e 
ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua 
maldade, mas tu livraste a tua alma”.  
 
Mateus 18:15-17: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só; se 
te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para 
que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E, se não as 
escutar, dize-o à igreja; e, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e 
publicano.  

Estes textos mostram-nos que temos uma responsabilidade para nos corrigirmos 
mutuamente para não levar pecado por causa do outro, como também está escrito em 
Hebreus 3:12-13: 

“Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar 
do Elohim vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se 
chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado”.  

No entanto, para não nos ser imputado pecado por causa da repreensão feita ao outro é 
importante ter em conta várias coisas; primeiro a repreensão não deve ser feita em público, 
para não envergonhar o que peca, como nos ensina o Nosso Mestre Yeshua “repreende-o 
entre ti e ele só”.  

Contudo, há casos em que os líderes têm que ser corrigidos em público para que o seu 
pecado não seja um mau exemplo para o povo, cf. 1 Timóteo 5:19-20.  

Em segundo lugar, devemos ter brando na voz e nas palavras para que a repreensão não 
ofenda o transgressor cf. 2 Timóteo 2:24-26.  

Se uma pessoa não fizer caso à primeira advertência, deve-se ir buscar duas ou três 
testemunhas para ser corrigido em maior força. Se ainda assim não se quiser arrepender, 
o assunto deve ser levado ao Beit Din (ou a concelho de igreja), aqui traduzido como 
“congregação” no texto de Mateus 18:17.  

Se o transgressor se recusa a aceitar a sentença do Beit Din, será considerado com um 
gentio e um aliado do povo invasor, ou seja, já não é considerado como parte da 
congregação dos filhos de Israel.  
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Mateus 7:3-6: “Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave 
que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, 
quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e, então, verás 
claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, 
nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, 
voltando-se, vos dilacerem”. 
 
Para poder corrigir a outra pessoa correctamente, deve-se ter a consciência limpa e de não 
ser culpado do mesmo delito, infelizmente muitos de nós temos telhados de vidro, e quando 
apontamos o dedo a alguém, esquecemo-nos que temos três dos nossos dedos estão a 
apontar para nós.   
 
Se alguém infringe um mandamento sem ter feito teshuvá (arrependimento), tem uma má 
consciência que lhe dá um sentimento de culpa.  
 
O sentimento de culpa pode estar baseado numa realidade, que alguém viva em pecado, 
ou numa mentira, sem que alguém viva em pecado. Em ambos os casos a culpabilidade 
leva a identificar os erros e pecados dos demais. 
 
Como se sente acusado pela sua própria consciência, por si mesmo ou por outros, é fácil 
projectar esse sentimento sobre outras pessoas e identificar e acusar os erros dos demais, 
já que o que se sente acusado, acusa também os demais.  
 
Foi exactamente isso que se passou no Éden, Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente.  
 
Também há uma tendência de procurar autojustificação nos pecados dos outros que vivem 
uma vida pior que eles mesmo.  
 
Ambas as situações, a acusação e a autojustificação são sintomas de uma alma enferma 
que não experienciou verdadeiramente o perdão dos seus pecados.  

Contudo, aquele que primeiro tratou do seu próprio problema, não está somente em 
condições de corrigir o próximo, como está obrigado a fazê-lo, quando as condições sejam 
favoráveis. Yeshua ensina-nos, que depois de tirar a trave do olho de si mesmo, o homem 
deve ajudar o seu irmão a tirar o cisco/argueiro do seu olho.  

Mas se o irmão é um “cão” ou um “porco”, não vale a pena deitar-lhe pérolas, porque as 
esmagaria e atacar-nos-ia.  

Aquele que não corrige a má conduta dos seus filhos comete um grave delito.  

19:18 Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas 
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou YHWH. 
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A vingança implica retribuir com a mesma paga que o pecador lhe fez. O rancor é um 
conceito diferente de vingança. O rancor é um sentimento que alguém guarda contra outro 
por ter feito a este algo mau.  

Aqui encontra-se o mandamento número dois em importância da Torá, como lemos em 
Marcos 12:28-31: 

“Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yeshua lhes 
houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos?  
Respondeu Yeshua: O principal é: Ouve, ó Israel, YHWH é o nosso Elohim, YHWH é Um!  
Amarás, pois, YHWH teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes”. 
 
No tempo de Yeshua, havia uma discussão sobre a quem se estava a referir a Torá quando 
refere o próximo. Em Levítico 19:18 parece que a expressão “teu próximo” somente faz 
referência aos “filhos de Israel”, ou seja, está limitado somente aos israelitas. Será que um 
membro da nação de Israel só está obrigado a amar os seus conterrâneos?  
 
Neste caso poderíamos aplicar a regra de interpretação número 5 do rav Ishmael que diz 
que um preceito particular, “os filhos do teu povo”, é ampliado por um preceito geral que o 
segue, “teu próximo”. Yeshua também diz algo sobre isso no texto de Lucas 10:29:37: 
 
“Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Yeshua: Quem é o meu próximo?  
Yeshua prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair 
em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos 
ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente, descia um sacerdote por 
aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia 
por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu 
caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe 
os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho; e, colocando-o sobre o seu próprio animal, 
levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os 
entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, 
eu to indemnizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem 
que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da Lei: O que usou de 
misericórdia para com ele. Então, lhe disse: Vai e procede tu de igual modo”. 
 
Daqui aprendemos que a expressão “o próximo” não se limita somente aos filhos de Israel 
mas também aos estrangeiros, aos estranhos.  
 
Contudo, o amor tem que ser demonstrado em primeiro lugar os que estão mais perto. 
Aquele que não ama o seu irmão que vive com ele não pode amar o forasteiro que não 
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conhece. O amor começa com aqueles que estão próximos, se estende-se ao resto dos 
homens, como lemos em 2 Pedro 1:5-7. 
 
No vs. 34 (Levítico 19), está escrito que há que amar o estrangeiro, em hebraico “guer” 
como a si mesmo. Quem é este guer? Um guer pode ser um prosélito – um gentio que se 
converteu e associou à nação de Israel, ou um gentio que vive em Israel como um residente.  
 
Então qual é o significado da palavra guer neste texto? O resto do versículo dá-nos a chave 
para entendê-lo: “amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do 
Egipto”.  
 
Os filhos de Israel não foram convertidos no Egipto, eram sim estrangeiros residentes. 
Portanto podemos afirmar que neste mandamento, a palavra guer não se refere 
especificamente ao convertido, sim a todo o residente em Israel. Na sua extensão isto 
ensina-nos que temos o dever de amar todos os homens da terra.  
 
No exemplo dado por Yeshua que analisámos há pouco (Lucas 10:29-36), ele demonstra 
que pode ser interpretada a palavra “guer” neste contexto da Torá. O guer inclui também 
aqueles que não eram convertidos, os samaritanos, ou seja, um povo que era considerado 
apóstata pelos judeus, cf. João 4:9. Isto ensina-nos que temos o dever de amar todos os 
demais povos da terra.  
 
O nosso próximo é aquela pessoa que temos à frente, não importa se é israelita ou 
estrangeiro. O amor não deve limitar-se somente aos que nos tratam bem, como podemos 
ler em Romanos 5:6-10: 
 
“Porque o Messias, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. 
Dificilmente, alguém morreria por um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém se anime 
a morrer. Mas Elohim prova o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter o Messias 
morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados 
pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos 
reconciliados com Elohim mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já 
reconciliados, seremos salvos pela sua vida”. 
 
Aqui vemos que o amor de Elohim inclui os fracos, ímpios, pecadores e inimigos, e 
manifesta-se no facto de Ele ter dado o Seu filho por todos eles, como lemos em João 3:16: 
 
“Porque Elohim amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que 
todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. 
 
Aqui não está escrito que Elohim amou somente aquela parte do povo de Israel que lhe 
obedecia, mas sim o mundo inteiro. Isto inclui tanto aqueles que não lhe obedeciam entre 
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o povo de Israel como aqueles que não são parte do povo de Israel. Ou seja, o Eterno ama 
toda a humanidade, e deseja que todos os homens despertem para a verdade.  
 
A Torá ensina-nos sobre o amor que devemos ter para com os filhos do nosso próprio povo, 
e também pelo estrangeiro que habita ente nós, porque estas são as pessoas através das 
quais podemos expressar o nosso amor de maneira imediata. Não podemos demonstrar 
amor aqueles que não conhecemos. Os mais próximos são aqueles que podem receber o 
meu amor, e temos a responsabilidade de nos esforçarmos para lhes demonstrar amor da 
mesma forma que fazemos a nós mesmos.  
 
Se amamos o próximo não o enganamos nem nos aproveitamos dele; cuidamos dos bens 
dele como se fossem nossos, e tratamo-lo com o respeito que gostamos de ser tratados.  
 
Este texto (Levítico 19:18) também nos ensina que devemos amar-nos a nós mesmos. É 
impossível amar terceiros se não gostamos de nós mesmos.  
 
Romanos 8:32-35: Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o 
entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem 
intentará acusação contra os eleitos de Elohim? É YHWH quem os justifica. Quem os 
condenará? É o Messias Yeshua quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à 
direita de Elohim e também intercede por nós. Quem nos separará do amor do Messias? 
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?  
 
Esta escritura ensina que Yeshua foi entregue por todos nós. O amor do Pai, que se 
manifesta através do Seu Ungido, é para todos, e para cada um de nós em particular. 
 
“Quem intentará acusação contra os eleitos de Elohim?” – Se tu foste escolhido pelo Eterno 
para ser objecto do seu amor, quem és tu para que estejas a acusar a ti mesmo? Que direito 
tens tu de te tratares mal se o Eterno proibiu satanás de tu acusar no momento em que te 
arrependeste dos teus pecados? Romanos 8:33 fala contra satanás, que é o acusador dos 
irmãos. Se Elohim, como Juiz Supremo, te justifica, e te declara inocente, não há nenhum 
acusador que possa acusar-te. 
 
Ama-te a ti mesmo, e recebe o amor que o Pai te deu através do Seu Filho, e poderás amar 
o teu próximo como a ti mesmo. 
 
O amor ao próximo depende do quanto compreendemos o amor que o Pai tem para 
connosco, como lemos em 1 João 4:8: 
 
“Aquele que não ama não conhece a Elohim, pois Elohim é amor”. 
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A fonte do nosso amor é o Eterno. Quando mais o conhecemos, mais podemos amar-nos 
a nós mesmos e ao próximo, como está escrito em 1 João 4:19: “Nós amamos porque Ele 
nos amou primeiro”. 
 

19:19 Guardarás os meus estatutos; não permitirás que os teus animais se 
ajuntem com os de espécie diversa; no teu campo, não semearás semente de 
duas espécies; nem usarás roupa de dois tipos de material.  

A palavra hebraica que foi traduzida como “meus estatutos” é “chukotai”. Vem de “chuk” 
que implica um mandamento que não tem uma explicação clara a lógica para o 
entendimento humano (Deuteronómio 29:29).  

As proibições de mistura de animais, de sementes no campo, e de diferentes tipos de 
material na mesma roupa, fazem parte dos “chuk”, estatuto sem explicação.  

Este texto ensina-nos que é proibido, entre outras coisas, fazer o cruzamento entre cavalos 
e burros, para produzir mulas.  

Quando se fala de dois tipos de material relativamente à roupa, só se refere ao linho e à lã, 
segundo Deuteronómio 22:11, onde encontramos o mesmo mandamento limitado ao linho 
e à lã. 

19:20 Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro 
homem e não for resgatada [totalmente], nem se lhe houver dado liberdade, então, 
serão açoitados; não serão mortos, pois não foi libertada.  

 A Torá continua a falar de misturas proibidas e neste caso tem a ver com um tipo de 
adultério. Segundo Rashí, esta mulher é uma mulher não israelita, metade escrava e 
metade livre, designada para se casar com um servo hebreu, cf. o comentário sobre Êxodo 
21:4.  

Como ela não tinha sido totalmente resgatada (redimida), não tinha completado o seu 
kidushin, o primeiro passo do pacto matrimonial. Por essa razão este acto não é 
considerado como um adultério, e não haverá pena de morte, somente açoites.  

19:21 O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro a YHWH, à porta 
da tenda da congregação.  

Este é um dos delitos que requer uma oferta pela culpa, asham.  

19:22 Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação, por ele, 
perante YHWH, pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que 
cometeu.  
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O pecado em si não tem perdão, mas sim o pecador obtém perdão se houver 
arrependimento e derramamento de sangue. O pecador é liberado do pecado, mas o 
pecado é condenado na morte dos animais, que são uma sombra da morte de Yeshua, que 
na realidade é quem projecta essa sombra.  
 
Terceira Leitura: 19:23-32 
 

19:23 Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-
vos-á vedado o seu fruto; três anos vos será vedado; dele não se comerá. 

 
A raiz da palavra hebraica que foi traduzida como “vedado” é “arel” que significa “obstruir”, 
“bloquear” “proibido” “estar incircunciso”, cf. Êxodo 6:12 “incircunciso de lábios”.  
 
O texto hebraico diz literalmente “e bloqueareis a sua obstrução” – “ve-araltem arlató”, ou 
seja, o fruto dessa árvore, deve ser proibido porque está bloqueado, ou vedado. Não é 
permitido tirar proveito dos furtos das árvores durante os três primeiros anos depois da sua 
plantação. Ainda que este seja também um mandamento “chuk”, a Torá oferece uma 
pequena explicação no versículo 25 “para que vos faça aumentar a sua produção [o seu 
rendimento]”. 
 

19:24 Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores 
a YHWH. 

 
Devido à similaridade de expressões, entende-se que este fruto deva ser tratado da mesma 
forma que o segundo dízimo, cf. 27:30.  
 
Isto significa que só o proprietário, a sua família, e os convidados deste, poderão comer 
este fruto na cidade de Yerushalayim (Jerusalém). Se não puder levá-lo ali, terá que o 
vender e gastar o dinheiro em Jerusalém em sacrifícios de paz e alimentos. Hoje em dia, 
os frutos do quarto ano são redimidos com moedas.  
 

19:26a “Não comereis coisa alguma com sangue” 
 
Este mandamento é de especial importância, na medida em que a Torá o repete várias 
vezes. Comer um animal vivo, ou um animal morto que não tenha sido retirado todo o seu 
sangue, é proibido pela Palavra do Eterno. O comer sangue, é inclusive uma das práticas 
que os novos crentes (ex-gentios) devem abandonar de imediato para serem aceites na 
congregação (Actos 15:20-21). 
 

19:26b não agourareis, nem adivinhareis.  
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A primeira palavra, em hebraico “nachash”, tem a ver com o adivinhar o futuro por 
superstições. Este mandamento proíbe as superstições. Um crente não pode ser 
supersticioso com nada pois isso provém de satanás. Labão peca dessa forma, cf. Génesis 
30:27.  
 
Contudo, esta prática nada tem a ver com as revelações do Espírito de Santidade (o espírito 
de profecia), através de certos sinais, cf. Génesis 24:14; Juizes 6:37; 1 Samuel 14:9-10.  
 
A segunda palavra – adivinhareis – em hebraico “anan”, está relacionada com “oná” – 
“temporada”, e tem a ver com a crença na boa e na má sorte relativamente a determinados 
tempos. Tudo o que está relacionado com o oculto é vedado pelo Eterno, pois provém do 
mal.  
 

19:27 Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da 
barba.  

Este mandamento está directamente relacionado com o fazer isto como forma de luto. O 
problema de isolar o vs. 27 como um mandamento só, tem origem na divisão que foi feita 
da bíblia em vs. e capítulos. Pois o contexto do vs. 27 só termina no vs. 28, devendo ser 
lido da seguinte forma: 
 
“Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba pelos 
mortos” 
 
O cortar o cabelo e a barba de uma forma específica como sinal de luto, era uma prática 
comum entre os Egípcios. Este mandamento é dado porque o Povo de Israel vinha 
influenciado pelas práticas do Egipto, e portanto, era importante que o Povo de Israel 
abandonasse todas essas práticas, de modo a ser um povo diferente.  
 
O judaísmo rabínico interpreta esse mandamento de forma literal, e por isso é comum ver-
se nos meios chassídicos, muitos judeus ortodoxos com uma espécie de rolos de cabelo a 
cair sobre as orelhas.  
 

19:28 Pelos mortos não ferireis a vossa carne; nem fareis marca nenhuma sobre 
vós. Eu sou YHWH.  

 
Como já vimos, o início deste versículo ainda é parte integrante do anterior (pelos mortos). 
A pontuação, que foi acrescentada séculos depois da Torá ter sido escrita por Moisés, 
dificulta (e muito) o entendimento. Depois de duas práticas associadas a luto serem 
proibidas pelo Eterno (vs 27), Ele dá-nos dois outros mandamentos: não ferir a nossa 
própria carne, nem fazer marca alguma sobre o nosso corpo.  
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Este texto proíbe literalmente as tatuagens, e isso é ainda mais evidente quando o texto é 
analisado sob o contexto hebraico. A tatuagem é uma prática com origem no paganismo.  
 
Há quem diga que somos carne, e que o que conta é o espírito, e que a carne vai voltar ao 
pó, por isso não tem mal fazer tatuagens. No entanto devemos lembrar que o corpo é o 
templo do Espírito do Eterno que habita em nós.  
 
Se não respeitamos o nosso corpo, que é parte integrante de nós mesmos, como podemos 
respeitar o Nosso Criador que habita em nós? Mas pouco haverá mais a argumentar, 
porque essa proibição está bem patente na Torá, e por isso, tal como qualquer outra, deve 
ser respeitada. Quem somos nós para questionar a instrução do Eterno? 
 

19:29 Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se; para que a terra não 
se prostitua, nem se encha de maldade. 
 

Este texto é bem mais profundo do que possa parecer à primeira vista. Um pai que permita 
que a sua filha solteira tenha relações sexuais com um homem sem ser casada, transgride 
este mandamento. Toda a relação sexual fora do casamento, é prostituição. Essa também 
é uma das práticas que os novos crentes devem abandonar de imediato, quando se 
convertem, cf. Actos 15:20-21.  
 

19:30 Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou 
YHWH. 

 
O shabat é um santuário no tempo, assim como o templo é um lugar separado para o Eterno 
no espaço.  
 
Devemos ter o máximo respeito pelo Templo do Eterno. Na ausência deste, devemos ter 
respeito pelo local onde este se localizava – no Monte Moriá. Isso também implica que 
devemos ter respeito também por todos os locais onde louvamos ao Eterno, que são como 
se fossem pequenos templos (casas de oração).  
 

19:31 Não vos voltareis para os necromantes [médiuns] nem para os adivinhos 
[espíritas]; não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou YHWH, 
vosso Elohim.  

 
A Torá proíbe toda e qualquer prática de espiritismo e necromancia. A palavra hebraica que 
foi traduzida como “necromantes” é “ov”, que está relacionada com o facto de uma pessoa 
chamar os espíritos dos mortos, supostamente, para que estes falem através da sua axila.  
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A palavra hebraica que foi traduzida como “adivinhos”, é “yidoni”, que está relacionada com 
a prática de uma pessoa pôr um osso de animal, em hebraico “yadua”, dentro da sua boca 
para que fale.  
 
Ambas as práticas, e todas as outras inerentes a essas são proibidas pela Torá. Saul 
cometeu esse erro, e por isso acabou por ser amaldiçoado, suicidando-se mais tarde.  
 

19:32 Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás 
o teu Elohim. Eu sou YHWH.  

 
A palavra hebraica que foi traduzida como “cãs” é “seivá”, que significa “ancião”. Refere-se 
a um homem com idade avançada (mais de 70 anos). Este mandamento ensina-nos sobre 
o maior respeito que devemos ter pelos mais velhos, e a forma de o demonstrar, é levantar-
se perante eles.  
 
Quarta Leitura: 19:33-36 
 

19:33 Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis.  
 
É expressamente proibido o racismo. Este mandamento apesar deve ser encarado num 
contexto geral, contudo refere-se também aos gentios convertidos, que muitas vezes são 
tratados como inferiores pelos israelitas naturais da terra. O Eterno não quer que existam 
distinções, como vemos no vs. seguinte: 

 
19:34 Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco; amá-
lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egipto. Eu sou 
YHWH, vosso Elohim.  

 
O Eterno não faz acepção de pessoas, por Ele ama todos de igual forma, e por isso reafirma 
este mandamento dizendo “Eu sou YHWH, vosso Elohim”, para que o amor ao estrangeiro 
seja por causa do Eterno. Israel foi escolhido para transmitir o amor e a salvação de YHWH 
aos gentios (ao resto das nações do mundo). 
 
Quinta Leitura: 20:1-7 

 
20:2-3 Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer dos filhos de Israel, ou dos 
estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque será 
morto; o povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o 
eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, 
contaminando, assim, o meu santuário e profanando o meu santo nome.  
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Aquele que entrega o seu filho a um deus pagão, profana o Nome de YHWH. YHWH deseja 
a nossa descendência para ele, cf. Malaquias 2:15. Esse é o seu propósito relativamente 
ao matrimónio. Ao dar um dos filhos a um demónio (porque os ídolos são demónios) 
estamos a ir contra todo o propósito da criação do homem e assim se profana o Santo 
Nome de YHWH.  
 

20:6 Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir 
com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo.  

 
A idolatria e o ocultismo são considerados como prostituição espiritual. É o mesmo que uma 
mulher casada se unir com outro homem, violando assim o pacto matrimonial. O pecado de 
adultério, tanto físico como espiritual, é mortal.  
 
Sexta Leitura: 20:8-22 
 

20:13 “Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, 
ambos praticaram coisa abominável; serão mortos; o seu sangue cairá sobre 
eles”. 
 

A homossexualidade é uma prática abominável para o Eterno. Existem vários activistas que 
defendem que o ser humano nasce, e não pode escolher a sua inclinação sexual, dado que 
é uma coisa inata. Correcto, ninguém é homossexual porque escolheu sê-lo.  
 
Contudo, o pecado também é uma coisa inata, que nasce com o ser humano devido ao 
pecado de Adão, mas cabe a cada um de nós desviarmo-nos dele.  
 
Não é pecado um homem gostar de outro homem, pois isso é algo contra o qual ele não 
pode lutar, mas é pecado um homem colocar em prática os desejos da sua carne.  
 
Todo o homem deve lutar contra a sua carne, e os homossexuais não são excepção, todos 
devem viver uma vida desviada do pecado, e isso implica a negação dos seus caprichos, e 
viver uma vida voltada para o Eterno. Esse é o propósito de todo o ser humano.  
 
Pode não ser fácil para um homossexual negar os seus caprichos, mas certamente também 
não é fácil para um toxicodependente largar as drogas, como também não é fácil para uma 
pessoa que sempre se habituou a comer todo o tipo de comida, de um momento para o outro 
deixar o fazer.  
 
A condição de um homossexual não é diferente de qualquer outra. A ele lhe é exigido o 
mesmo que o Eterno exige de todos os homens; ser santo porque Ele é Santo (Levítico 20:7-
8).  
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20:15-16 Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto; e matarás 
o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás 
tanto a mulher como o animal; o seu sangue cairá sobre eles.  

 
Estas práticas são conhecidas hoje como zoofilia, ou seja, práticas sexuais entre pessoas e 
animais. Isso é uma abominação para o Eterno, e mesmo aos olhos da sociedade é 
considerado uma bestialidade. O homem é de tal forma corrupto, que consegue por vezes 
ser mais animal que os próprios animais.  
 

20:21 Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é; descobriu a nudez 
de seu irmão; ficarão sem filhos. 
 

João, o Batista, corrigiu Herodes por ter cometido este pecado, e por essa repreensão foi 
assassinado, cf. Mateus 14:3-11.  
 
 
Sétima Leitura: 20:23-27 
 

20:23 Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque 
fizeram todas estas coisas; por isso, me aborreci deles.  

 
Todas essas práticas que o Eterno proíbe neste capítulo, grassavam entre os povos 
circunvizinhos do povo de Israel. Essa é a razão pela qual esses povos foram expulsos da 
terra onde viviam, e que Israel veio a herdar. Ele quer que o Seu povo seja diferente, um 
Povo Santo, separado do pecado.  
 

20:26 Ser-me-eis santos, porque eu, YHWH, sou santo e separei-vos dos povos, 
para serdes meus.  

 
A santidade tem a ver com a nossa relação com o Eterno, e o afastamento dos costumes 
das nações gentias.  
 

20:27 O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão 
mortos; serão apedrejados; o seu sangue cairá sobre eles.  

 
Parece contraditório, que no texto anterior, cf. 20:6, só se fale da pena de karet, corte 
espiritual, quando aqui fala da pena de morte física. Rashí diz que quando há testemunhas 
que advertem antes da transgressão, ou advertem e não há lugar a arrependimento, o 
culpado é apedrejado.  
 
Mas se houve um acto intencional, sem advertência prévia, só leva a pena de karet. A 
transgressão que se comete sem intenção pode ser expiada com uma oferta pelo pecado.  
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A pena capital só é aplicada se se cumprirem estas três condições: 
 

 O mandamento foi transgredido deliberadamente e sem arrependimento; 
 Houve duas ou três testemunhas que assistiram à transgressão; 
 Houve duas ou três advertências prévias sobre a gravidade do pecado e a sua 

consequência. 
 
Se faltar alguma das duas últimas, aplica-se a pena de karet¸ e se o transgressor não pecou 
intencionalmente não se aplica castigo algum, e apenas deve ser oferecida uma oferta para 
expiar o erro.  
 
Fim da Parashá 30- Kedoshim (santos).  
 
 

 


