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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 31- Emor (Fala) 
(Levítico 21:1 – 24:23) 

 
Referência nos Profetas: Ezequiel 44:15-31 
Referência nos Escritos Apostólicos: 1 Pedro 2:4-10 
Salmo complementar: 42 
 
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: 31- Emor (de Levítico 21:1 – 24:23)  

Significa “Fala”.   

Primeira Leitura: 21:1 – 15 

21:1  “Depois disse YHWH a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-
lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo” 

 
Depois de ter falado a todo o povo, agora Moisés recebe a ordem de falar só aos 
sacerdotes. O povo em geral precisa de viver em santidade, mas os sacerdotes têm a 
responsabilidade de viver num nível de santidade superior ao do povo, porque têm o direito 
de estar mais perto do Eterno no serviço do santuário. Como os mandamentos trazem 
santidade, aos sacerdotes são aplicados mais mandamentos que ao povo.  
 
Nesta parte, YHWH dá instruções aos sacerdotes para que possam se manter no seu 
estado de santidade. Um sacerdote não podia tocar um corpo morto, para não se 
contaminar.  
 

21:2 “Salvo por seu parente mais chegado: por sua mãe, e por seu pai, e por seu 
filho, e por sua filha, e por seu irmão.”  
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Ao sacerdote comum só é permitido tocar num morto, quando é um dos seguintes 
familiares: esposa, mãe, pai, irmão, irmã (solteira vs.3), filho e filha. Por estes deve guardar 
luto e interromper o serviço no templo no dia do seu enterro.  
 
Pela tradição, esta lei tem uma excepção chamada “met mitsvá. Ou seja, quando um 
cadáver é encontrado num lugar deserto ou quando aquele que morre não tem parentes 
que se possam ocupar do funeral.  
 
Quando não há outra pessoa que possa realizar o enterro, o sacerdote deve fazê-lo mesmo 
que se contamine. Não obstante, não perde o seu ministério sacerdotal por isso.  
 
Tendo isso em conta, é mais fácil entender as reacções do sacerdote e do levita na parábola 
do bom samaritano, cf. Lucas 10:30-35. Provavelmente eles não saberiam se o homem 
estava ferido ou morto. Se o homem estivesse morto tinha que evitar o contacto com o seu 
cadáver para não se contaminar e perder o seu ministério, segundo a Torá, e como era um 
caminho como muito tráfego pedonal, não podia ser considerado um lugar deserto. Por 
essa razão, segundo a tradição, não havia a responsabilidade de o enterrar segundo a lei 
do “met mitsvá”.  
 
No entanto, caso o homem estivesse vivo, era o seu dever ajudá-lo. Parece que o sacerdote 
e o levita não estavam sequer interessados em saber se o ferido estava vivo ou morto, e 
isso só por si já é uma falta muito grave. E no caso de estes saberem que o homem estava 
vivo, então cometeram um delito grave por não o ajudar, segundo o mandamento que lemos 
em Levítico 19:16b onde está escrito: “não ficarás sem reacção perante o sangue do teu 
próximo. Eu sou YHWH.”  
 

21:3 “E por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido; por ela 
também se contaminará.”  

 
Quando a irmã se casa, o sacerdote já não tem o direito de tocar o seu cadáver ou assistir 
ao enterro. O mandamento de se manter afastado de todo o cadáver continua a ser 
guardado hoje em dia entre todo o varão descendente dos sacerdotes do povo judeu. Um 
sacerdote não pode tocar num cadáver ou permanecer sob um mesmo tecto que um deles. 
Um dos discípulos de Yeshua, era conhecido do sumo-sacerdote como lemos em João 
18:15:  
 
“E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Yeshua E este discípulo era conhecido do 
sumo-sacerdote, e entrou com Yeshua na sala do sumo-sacerdote.” 
 
Ao que parece, este era de uma família sacerdotal. Esta seria a razão pela qual não tenha 
entrado no sepulcro de Yeshua e se contaminar, como lemos em João 20:4-5: 
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“E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, 
e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis; todavia não 
entrou.”  
 

21:6 “Santos serão a seu Elohim, e não profanarão o nome do seu Elohim porque 
oferecem as ofertas queimadas de YHWH e o pão do seu Elohim; portanto serão 
santos. 

 
O Eterno não precisa dos sacrifícios para se alimentar. Então que tipo de alimento pode 
constituir os sacrifícios? Alimentam a relação entre YHWH e o seu povo.  

 
21:7 “Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher 
repudiada de seu marido; pois santo é a seu Elohim.” 

 
Neste grupo de mulheres estão englobadas as seguintes: 
 

 Zoná- Uma mulher que tenha praticado sexo ilícito; 
 Chalalá- A filha de um sacerdote que tenha nascido de uma relação ilícita, por 

exemplo, de um matrimónio entre um sacerdote e uma zoná ou guerushá;  
 Guerushá- Uma mulher divorciada; 

 
21:8  “Portanto o santificarás, porquanto oferece o alimento do teu Elohim; santo 
será para ti, pois eu, YHWH que vos santifica, sou santo.  

 
Aqui implica que o sacerdote seja santificado. Isto quer dizer que devemos fazer com que 
o sacerdote seja distinguido na congregação. Se alguém é descendente de Arão deve ser 
o primeiro a ler a Torá na sinagoga. Deve ser aquele que faz a bênção pelo pão etc.  
 

21:9 “E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai; 
com fogo será queimada.” 

 
A filha de um sacerdote que tem relações sexuais ilícitas merece ser queimada. Segundo 
Rashí, todos os rabinos concordam que aqui não se trata de uma mulher solteira, mas sim 
de uma mulher que tenha passado pelo menos pelo primeiro passo matrimonial, erusin, na 
qual se torna proibida para outros homens.  
 
O seu adultério é castigado através do fogo, apesar dos demais israelitas, caso cometam 
o mesmo delito, sejam executados mediante o apedrejamento. 
 
Isto dá-nos uma pista para entender a razão pela qual Judá ditou sentença contra Tamar 
para que fosse queimada, cf. Génesis 38:24. Ela não era solteira, mas sim estava reservada 
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para o seu cunhado, por meio da lei do levirato, cf. Génesis 38:8; Deuteronómio 25:5ss, e 
foi sentenciada como uma filha adúltera de um sacerdote.  
 
Daqui tira-se a conclusão de que Tamar era filha de um sacerdote. Um Midrash diz que 
Tamar era filha de Sem, que era sacerdote em Shalem, com o título de Melquisedeque, cf. 
Génesis 14:18. 
 

21:10 “E o sumo-sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o 
azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não deixará crescer 
o seu cabelo nem rasgará as suas vestes;”  

 
O sumo-sacerdote não deverá deixar crescer o seu cabelo por mais de 30 dias, para que 
não se assemelhe aquele que deixa crescer o seu cabelo porque está de luto. 
 

21:11 “E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai nem por sua 
mãe se contaminará;”  

 
Como o texto diz que não se pode achegar, entende-se por tradição que não possa estar 
sob o mesmo tecto. 
 

21:13 “Tomará por mulher uma virgem.”  
 
Yeshua, o Messias, é o Sumo-sacerdote celestial, e por isso, não pode ter uma noiva que 
não seja virgem, como lemos em Apocalipse 14:1-5: 
 
“E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e 
quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, 
como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão; e ouvi uma voz de 
harpistas, que tocavam com as suas harpas. E cantavam um como cântico novo diante do 
trono, e diante dos quatro animais e dos anciãos; e ninguém podia aprender aquele cântico, 
senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra. Estes são os que 
não estão contaminados com mulheres; porque são virgens. Estes são os que seguem o 
Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados 
como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano; porque 
são irrepreensíveis diante do trono de Deus.” 
 

21:15 “E não profanará a sua descendência entre o seu povo; porque eu sou 
YHWH que o santifico.”  

 
Como já vimos, os filhos de um sacerdote que nasce de uma união ilícita são profanos para 
o sacerdócio.  
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Segunda Leitura 
 

21:17 “Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua descendência, nas suas gerações, 
em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus.” 

 
Nenhum sacerdote pode servir no tabernáculo/templo se tiver um defeito físico. Isto não 
significa que o Eterno descrimine os deficientes. Já vimos noutras ocasiões que Ele se 
preocupa de uma forma especial com os necessitados.  
 
Contudo, aqui trata-se do culto no santuário que é uma sombra do santuário celestial. Por 
esta razão é importante que os sacerdotes não estejam incapacitados fisicamente. Aqui o 
propósito é ser uma sombra correcta do Messias. A sombra aponta para o verdadeiro, como 
lemos em 1 Pedro 1:19b: 
 
“como de um cordeiro imaculado e incontaminado,” 
 
Em Hebreus 10:14 está escrito: 
 
“Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados.” 
 
A oferta do Messias aperfeiçoa aqueles que vão servir no ministério de Melquisedeque, 
para que não haja defeito para que seja “sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, 
mas santa e irrepreensível” cf. Efésios 5:27. 
 

21:18 “Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará; 
como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente 
compridos”. 

 
Rambam menciona 140 defeitos que incapacitam um descendente de Arão de efectuar o 
seu ministério. 
 

21:19 “Ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada,”  
 
Se o defeito for curado poderá servir como sacerdote. Um sacerdote com defeito não pode 
entrar no lugar santo. Contudo pode ajudar com tarefas no átrio, como controlar os vermes 
para que não comam a madeira do altar, etc.  
 

21:20 “Ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigem, 
ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o 
sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as 
ofertas queimadas de YHWH; defeito nele há; não se chegará para oferecer o pão 
do seu Elohim”.  
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Mais uma vez, tudo aponta para a perfeição do sacrifício do Messias. Não há qualquer tipo 
de descriminação! 

 
21:22 “Ele comerá do pão do seu Elohim, tanto do santíssimo como do santo.” 

 
A palavra hebraica que fora traduzida como “pão” é “lechem” e tanto pode significar “pão” 
como “alimento” no geral. Por isso ao fazer a bênção pelo pão antes de comer, todos os 
demais alimentos estão incluídos.  
 

22:6 “O homem que o tocar será imundo até à tarde, e não comerá das coisas 
santas, mas banhará a sua carne em água.” 

 
Este texto ensina-nos que uma pessoa não fica livre da sua impureza ritual com o pôr-do-
sol se antes não se tiver lavado. 
 

22:7 “E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas 
santas; porque este é o seu pão.” 

 
Não é a água em que si que definitivamente purifica, mas sim o factor tempo, marcado pelo 
sol. O simbolismo do banho, é a morte a ressurreição e ao pôr-se o sol torna-se limpo 
aquele que se banhou. É uma alusão à morte do Messias. Nessa hora o Eterno declara 
puros todos aqueles que anteriormente se banharam para se purificar. A hora da tarde é 
muito importante no plano do Eterno.   
 
 Pela tarde entrou o pecado no mundo, cf. Génesis 3:8. 
 Pela tarde foi sacrificado o cordeiro de Pêssach, cf. Levítico 23:5. 
 Pela tarde veio o maná do céu e o povo soube que tinha saído do Egipto, cf. Êxodo 16:6. 
 Pela tarde foi sacrificado o segundo cordeiro diário do sacrifício contínuo, cf. Éxodo 

29:39-43. 
 ·Pela tarde Yeshua entregou o seu espírito, cf. Mateus 27:46-50. 
 ·Pela tarde se acendiam as lâmpadas da menorá no templo, cf. Êxodo 30:8, 34-36. 
 ·Pela tarde desceu o fogo do céu sobre o sacrifício de Elias no monte Karmel, cf. 1 Reis 

18:36. 
 ·Pela tarde há visitas angelicais, cf. Daniel 9:21; Actos 10:9. 
 ·Pela tarde veio a salvação aos samaritanos, cf. João 4:6. 
 ·Pela tarde voltará o Messias Yeshua à terra, cf. Zacarias 14:7. 
 
Todas estas coisas mostram o plano de redenção do Eterno para restaurar o mundo da 
queda no pecado que aconteceu pela tarde. Como o pecado entrou no mundo pela tarde, 
o Messias teria que morrer pela tarde e voltará quando for tarde na terra de Israel. Todo o 
plano de salvação gira em torno da tarde. Esta é a razão pela qual uma pessoa se torna 
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pura a essa hora, porque se ligou espiritualmente com a redenção que veio por meio de 
Yeshua haMashiach.  
 

22:8 “O corpo morto e o dilacerado não comerá, para que não se contamine com 
ele. Eu sou YHWH”  

 
Aquele que come animais limpos que morreram de forma natural ou que não foram mortos 
da forma correcta, torna-se ritualmente impuro. 
 

22:9 “Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado, 
e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou YHWH que os santifico.” 

 
O sacerdote tem que se guardar de toda a contaminação para poder comer das coisas 
consagradas. Se um sacerdote come das coisas consagradas em estado de impureza, é 
alvo de punição. 
 
O povo de Israel é um povo santo, apartado das demais nações e destinado de uma forma 
especial ao serviço do Eterno. Os sacerdotes dentro de Israel são mais santos que o povo, 
ou seja, deverão ser mais separados que o resto do povo, e é-lhes exigido cumprir mais 
mandamentos para que cheguem a um nível superior de santidade. O Sumo-Sacerdote tem 
um nível de santidade superior aos sacerdotes.  
 
Por isso ele está submetido a normas todavia mais restritas. Aquele que diz que os 
mandamentos já não são válidos estão a anular a realidade do pecado e tornando inútil o 
sacrifício do Messias. Ele morreu para tirar os nossos pecados, o qual implica que morreu 
para que nós deixemos de ser desobedientes aos mandamentos. Aquele que ensina que o 
Messias morreu para anular os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade.  
 
Para estar perto do Eterno, há que viver em santidade. A santidade é um resultado da 
obediência aos mandamentos. Portanto, quanto mais perto de YHWH estamos, mais 
obediência à Torá se exige. Não há santidade sem obediência, e não há obediência sem 
disciplina. Portanto, não há santidade sem disciplina.  
 

22:15 “Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem 
a YHWH”. 

 
As coisas consagradas referem-se à terumá, a oferta que se dá ao sacerdote dos produtos 
agrícolas antes de dar o dízimo, que é o tema destes versículos, cf. Números 18:12. Se os 
sacerdotes dão a terumá aos que não são parte da família dos sacerdotes, a terumá será 
profanada.  
 
Terceira leitura 
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22:18 “Fala a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: 
Qualquer que, da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua 
oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem a 
YHWH em holocausto,”  

 
A oferta feita com um voto, em hebraico “neder”, recai sobre a pessoa, de modo que está 
obrigada a cumprir com o seu voto de dar uma oferta. Portanto, se a oferta se perde ou se 
torna desqualificada por alguma razão, há que substituí-la por outra. Na oferta voluntária, 
“nedavá”, a obrigação recai sobre o mesmo objecto que é destinado como oferta. No caso 
de perdê-lo ou se tornar desqualificado, não há obrigação de o substituir.  
 

22:20 “Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceite 
em vosso favor.” 

 
YHWH merece o melhor. Nas nossas ofertas demonstramos o quão importante o Eterno é 
para nós. Se damos uma oferta medíocre ou de segunda categoria, estamos a passar uma 
mensagem nos céus de que o nosso Pai celestial não é importante nem digno de honra.  
 
Se damos uma oferta cara, de melhor qualidade, demonstramos o quanto valorizamos o 
Eterno. Este pensamento encontra-se na repreensão do profeta, como lemos em Malaquias 
1:6-14:  
 
“O filho honra o pai, e o servo o seu senhor; se eu sou pai, onde está a minha honra? E, se 
eu sou senhor, onde está o meu temor? diz YHWH dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que 
desprezais o meu nome. E vós dizeis: Em que nós temos desprezado o teu nome? 
Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: Em que te havemos profanado? Nisto 
que dizeis: A mesa do Eterno é desprezível. Porque, quando ofereceis animal cego para o 
sacrifício, isso não é mau? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mau? Ora 
apresenta-o ao teu governador; porventura terá ele agrado em ti? ou aceitará ele a tua 
pessoa? diz YHWH dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, peça a Deus, que ele seja 
misericordioso connosco; isto veio das vossas mãos; aceitará ele a vossa pessoa? diz 
YHWH dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não 
acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz YHWH dos Exércitos, 
nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande 
entre os gentios o meu nome; e em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma 
oferta pura; porque o meu nome é grande entre os gentios, diz YHWH dos Exércitos. Mas 
vós o profanais, quando dizeis: A mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua 
comida é desprezível. E dizeis ainda: Eis aqui, que canseira! E o lançastes ao desprezo, 
diz YHWH dos Exércitos; vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo; assim 
trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? diz YHWH. Pois seja maldito o enganador 
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que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula; porque 
eu sou grande Rei, YHWH dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios.” 
 

22:21 “E, quando alguém oferecer sacrifício pacífico a YHWH, separando dos bois 
ou das ovelhas um voto, ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja 
aceito; nenhum defeito haverá nele.”  

 
Este texto ensina que o Messias sofredor, que teria que morrer como um sacrifício 
agradável para o Eterno, teria que ser um homem perfeito, sem pecado, sem inclinação 
para o mal. Se Yeshua tivesse sido imperfeito, isto é, como defeito, não serviria como 
sacrifício diante do Eterno, cf. Efésios 5:2: 
 

22:22 “O cego, ou quebrado, ou aleijado, o verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de 
impigens, estes não oferecereis a YHWH, e deles não poreis oferta queimada a 
YHWH sobre o altar. Porém boi, ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, 
poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Também 
qualquer animal com testículos machucados, ou moídos, ou despedaçados, ou 
cortados, não oferecereis a YHWH; não fareis isto na vossa terra.”  

 
A última parte deste versículo não se refere a sacrificar animais, mas sim a castrar animais. 
Isto ensina-nos que é proibido castrar qualquer animal doméstico ou selvagem, e se é 
proibido fazer isso com os animais, quanto mais não será fazer isso (castrar/esterilizar) com 
os seres humanos. Práticas como a vasectomia no homem, ou a laqueação de trompas na 
mulher, são contrárias à vontade do Eterno, excepto quando estas são feitas por questões 
de saúde.  
 

22:31 “Por isso guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Eu sou 
YHWH”  

 
É dever de todo o homem atentar para a voz do criador e caminhar de acordo com os seus 
mandamentos, cf. Eclesiastes 12:13  
 
“De tudo o que se tem ouvido, a suma é: Teme a Elohim e guarda os seus mandamentos; 
porque isto é o dever de todo homem”.  
 

22:32 “E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio 
dos filhos de Israel. Eu sou YHWH que vos santifico;”  

 
Aquele que deliberadamente viola os mandamentos, profana o Santo Nome do Eterno, 
como lemos em Ezequiel 36:20-31: 
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“E, chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se 
dizia deles: Estes são o povo de YHWH, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor 
do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize 
portanto à casa de Israel: Assim diz YHWH Elohim: Não é por respeito a vós que eu faço 
isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para 
onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o 
qual profanastes no meio deles; e os gentios saberão que eu sou YHWH, diz YHWH Elohim, 
quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos 
congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura 
sobre vós, e ficareis purificados; de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos 
vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e 
tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro 
de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e 
os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo, e eu 
serei o vosso Elohim. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias; e chamarei o trigo, e o 
multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade 
do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos 
lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons; e tereis 
nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações.”  
 
“seja santificado no meio dos filhos de Israel” Este mandamento de santificação do Eterno, 
em hebraico “kidush haShem”, implica negar-se a violar um mandamento, mesmo que seja 
forçado, ainda que isso custe a sua vida.  
 
Contudo, é permito quebrar quase todos os mandamentos com o propósito de salvar uma 
vida, inclusivamente a sua. Segundo o Talmude há três pecados que é preferível a morte 
do que os praticar: idolatria, relações sexuais ilícitas (incesto, adultério) e assassinato. Não 
obstante, segundo o nosso Mestre Yeshua, há também outra coisa que não se pode fazer 
mesmo que isso nos custe a vida, que é negar que Ele é o Messias, como lemos em Mateus 
10:32-33, 39: 
 
“Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu 
Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei 
também diante de meu Pai, que está nos céus.”  
 
Em Actos 3:23 está escrito: 
 
“E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o 
povo.” 
 
É preferível morrer do que negar a Yeshua. 
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Lembremo-nos também do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, em Daniel 
3:14-30. Preferiam a morte do que idolatrar a imagem erigida por Nabucodonosor. Devido 
a essa atitude de fidelidade, não só foram salvos pelo anjo do Eterno, como receberam o 
respeito de Nabucodonosor.  
 
Quarta Leitura 
 

23:1-2 “Depois falou YHWH a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-
lhes: As solenidades de YHWH, que vós proclamareis, serão santas convocações; 
estas são as minhas solenidades”  

 
Neste capítulo encontra-se um resumo de todas as festas anuais que o Eterno estabeleceu 
para o seu povo. A Torá diz que estas são as festas assinaladas pelo Eterno. Isto ensina-
nos que originalmente não são as festas do povo do Israel, mas sim as do Eterno. O povo 
de Israel não as inventou, foram dadas pela boca do Eterno, desde o céu. Estas são as 
festas do Eterno e o seu povo foi escolhido para ser participante destas. Neste programa 
festivo de YHWH, está revelado todo o plano de redenção para o mundo. 
 
A palavra hebraica que foi traduzida como “solenidades” é “moedim”, plural de “moed”, que 
significa “tempo e lugar assinalado”, “datas”. Estas datas foram fixadas pelo Eterno no ciclo 
anual lunar. Nestas datas o Eterno interveio na história e continuará a intervir até que todo 
este plano se cumpra. O Eterno não faz nada sem revelar o seu plano secreto aos seus 
profetas, como lemos em Amós 3:7:  
 
“Certamente o Senhor YHWH não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos 
seus servos, os profetas.” 
 
E como Moisés foi o maior dos profetas antes de Yeshua, a ele lhe foi revelado todo o 
conselho de salvação do Eterno e esse conselho está resumindo nestas datas que constam 
neste capítulo.  
 
O plano de redenção do Eterno gira em torno do Messias, e portanto, todas estas festas 
são messiânicas na sua essência. O propósito principal que o Eterno tem com estas datas 
é revelar ao povo de Israel a obra de redenção do Messias Yeshua desde o princípio até 
ao fim.  
 
No Salmo 104:19 está escrito: 
 
“Ele fez a lua para as estações (moedim); o sol conhece o seu ocaso”. 
 
A palavra hebraica que foi traduzida como “estações” é precisamente “moedim”, a mesma 
palavra que aparece em Levítico 23 e Génesis 1:14. Este texto ensina que a lua foi feita 
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também por causa destas datas divinas que o Eterno estabeleceu no seu plano de 
redenção através do Messias, desde a eternidade.  
 
A lua foi feita com o propósito de marcar quando seriam os momentos de visitação divina 
entre os homens. Esse é um dos propósitos mais importantes da lua, como lemos em 
Génesis 1:14-18: 
 
 “E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e 
a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam 
para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra; e assim foi. E fez Deus os dois 
grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar 
a noite; e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, E para 
governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas; e viu Deus que era 
bom.” 

O sol, a lua e as estrelas foram feitos, entre outras coisas, para marcar os moedim, os dias 
e os anos. Estes três tipos de corpos celestes são necessários para estabelecer os moedim, 
mas a lua tem especial destaque porque marca o início dos meses. O sol marca o fim e o 
início de um novo dia. Com o pôr-do-sol começa um novo ciclo, um novo dia, como lemos 
em Génesis 1:5b: 
 
“e foi a tarde e foi a manhã: o dia primeiro”. 
 
A lua nova marca o início dos meses. Ao marcar o primeiro dia de cada mês, sabemos 
quando temos que celebrar as festas anuais que caiem no primeiro mês e no sétimo. 
Nesses dois meses estão as festas de Pêssach (Páscoa) e Sukkot (Cabanas/Tabernáculos) 
respectivamente.  
 
A festa de Shavuot, não depende directamente da lua, mas sim da contagem de 50 dias 
desde o dia das primícias (o dia seguinte ao Sábado que cai na semana da Páscoa/Festa 
dos Pães Ázimos). Portanto, existem somente duas luas novas decisivas para as festas 
anuais, a lua nova do primeiro mês, e a lua nova do sétimo mês. 
 
“que vós proclamareis”  
 
As autoridades do povo de Israel tinham a missão de proclamar o momento exacto em que 
se deveriam celebrar as festas assinaladas, baseando-se nos sinais estipulados pela Torá. 
Portanto existe uma colaboração entre o Eterno e a sua criação (o homem, os corpos 
celestes, e a terra de Israel) para determinação das Festas Solenes.  
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“santas convocações” – Estas datas têm que ser proclamadas como convocações de 
santidade, em hebraico, “Mikraei kodesh”.  
 
A raiz da palavra “mikrá” é “kará” que significa “chamar”. Um mikrá é uma convocação, uma 
assembleia, uma reunião pública. Isto ensina-nos que é importante a reunião da 
congregação, em todos estes tempos assinalados pelo Eterno. Aquele que tendo 
oportunidade e que não se reúne nestas datas não está a cumprir o mandamento de fazer 
uma mikrá kodesh, uma santa convocação. A palavra “Mikrá” também significa “ensaio”. 
Logo estas festas são ensaios para algo maior que virá, como lemos em Lucas 22:15-16: 
 
“E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta páscoa, antes que padeça; Porque vos 
digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Elohim.” 
 
Este texto ensina-nos que o sacrifício do cordeiro de Pêssach terá o seu cumprimento final 
no Reino Vindouro. Em Colossenses 2:17a lemos: 
 
“São sombras de coisas futuras”; 
 
Todas as celebrações instituídas pelo Eterno são sombras proféticas do que há-de vir no 
futuro. Se estas celebrações são ensaios para algo maior que virá no reino vindouro. O que 
acontecerá então com aqueles que agora se recusam a estar presentes nos ensaios? 
 
A palavra “kodesh” significa “santidade”. Isto ensina-nos que estas festas não incitam ao 
pecado, à perversidade, ao yetser hará (inclinação para o mal), mas sim a uma vida em 
santidade, dedicada ao serviço do Eterno.  
 
Estas festas não são para os deuses falsos das nações, na verdade são exclusivamente 
para promover o encontro entre Israel e o Elohim de Israel – YHWH. Como estas 
convocações têm o carácter de santidade é muito importante que não haja misturas ou 
influências das práticas das religiões pagãs. Não podemos profaná-las com sincretismos. 
 
Como a palavra moed, tem a ver com tempo e lugar, é importante que nos reunamos no 
momento certo e no lugar certo. Se duas pessoas marcam uma data num determinada hora 
do dia, num lugar específico, só se encontrarão realmente se ambas de apresentarem no 
tempo combinado.  
 
Se uma delas diz que não importa o dia da reunião e chega um dia mais tarde, à mesma 
hora, não irá ter o encontro desejado. Tampouco ira encontrar-se com a pessoa no dia e 
hora combinados se decide ir a outro lugar que não o combinado. 
 
O Eterno estipulou que o povo se reunisse na tenda de reunião. Esse é o lugar de encontro 
mais importante. Que logo foi substituído pelo templo em Jerusalém. O lugar de encontro é 
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o templo de Jerusalém nos dias marcados pelo Eterno no calendário que ele nos ensina a 
guardar através da Sua Palavra.  
 
Como estamos na diáspora, devemos então nos reunir para congregar num outro local, na 
congregação, pois o nosso Mestre ensina em Mateus 18:20 que onde estiverem dois ou 
três reunidos no mesmo lugar, aí estaria Ele. 

 
23:3  “Seis dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, 
santa convocação; nenhum trabalho fareis; sábado de YHWH é em todas as 
vossas habitações.”  

O Elohim de Israel marcou um tempo semanal, o Shabbat, para se encontrar com o seu 
povo em todos os lugares de reunião.  
 
Se alguém decide substituir o Sábado por qualquer outro dia, não irá ter o mesmo encontro 
com o Elohim de Israel, porque Ele não muda, assim como a Sua Palavra também não 
muda. Aquele que lê, entenda…! 
 
Este texto fala do Shabbat como o final da semana. O primeiro dia da semana, chamado 
domingo, não é parte do fim-de-semana, mas sim o início da semana seguinte. Segundo o 
Eterno, a semana termina com o Shabbat.  
 
Durante seis dias, podemos trabalhar, mas ao sétimo dia é Sábado de descanso (Shabbat 
Shabaton). Somente existe outro dia no ano que é chamado da mesma forma, o Yom 
Kippur/O Dia da Expiação.  
 
Isto ensina-nos que o Shabbat semanal e o Dia da Expiação têm o mesmo grau de 
santidade. Ambos são chamados “Shabbat Shabaton”, isto é, Sábado de repouso completo, 
cf. Êxodo 31:15; 35:2; Levítico 16:31; 23:3, 32. 
 
Nas festas, há sete Sábados anuais extras, além do Shabbat Semanal. Um deles como já 
vimos é o Dia da Expiação, no qual não se pode comer ou beber (Jejum). 
 
Nos Shabbats das festas (à excepção do dia da Expiação, que por si só não é uma festa) 
é permitido acender fogo para cozinhar para esse dia, cf. Êxodo 12:16.  
 
Então, tendo em conta as regras pardes, o nível remez/alegórico, podemos dizer que dos 
sete sábados anuais das festas, é lícito cozinhar no primeiro e último dia da Festa dos 
Asmos; no Dia de Pentecostes; no Dia das Trombetas; no primeiro dia da Festa das 
Cabanas, e no oitavo grande dia dessa festa.  
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Logo o Dia Da Expiação é como o Sábado dos Sete dias Festivos, da mesma forma que o 
sétimo dia da semana, é o Sábado dos sete dias semanais; em ambos os dias, exige-se 
descanso total, logo as refeições devem ser preparadas atempadamente apenas antes do 
sábado semanal, visto o Dia de Expiação ser um dia de Jejum  
 

23:4 “Estas são as solenidades de YHWH, as santas convocações, que 
convocareis ao seu tempo determinado”  

Os filhos de Israel têm a responsabilidade de anunciar estas festas anuais nos seus tempos 
determinados. Esta responsabilidade foi assumida pelo Sinédrio, a máxima autoridade 
legislativa, para que todos os filhos de Israel celebrassem as festas no mesmo momento.  
 
Na actualidade, a grande maioria dos judeus seguem o calendário que foi elaborado por 
Hillel II no ano 358 EC. Não adentraremos sobre o tema aqui, uma vez que no nosso site 
existem estudos que se focam precisamente em torno dos calendários adoptados. Veja em 
http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com  
 
As Festas estipuladas pelo Eterno constam todas em Levítico 23. Entretanto existem outras 
festas que foram acrescentadas pelo povo, na sequência de acontecimentos históricos na 
nação de Israel, como é o caso da Festa de Purim, ou a Festa da Dedicação/Luzes 
(Hannukah), que são observadas por grande parte dos judeus.  
 
No entanto, a Palavra instrui-nos a guardar apenas as Festas de YHWH, sendo que as 
outras, ficam ao critério de cada pessoa, uma vez que as opiniões divergem, sendo essa 
uma questão que não reúne consenso mesmo entre o mundo judaico.  
 
Já no que diz respeito às Festas de YHWH estipuladas em Levítico 23, a opinião mesmo 
entre as várias fracções do Judaísmo é unânime; são obrigatórias e de estatuto perpétuo. 
 
No total existem Sete dias festivos de Santa Convocação, divididos em dois grupos; as 
festas da primavera e as festas de outono; 
 

 Páscoa/1º Dia dos Asmos- 14/15 de Aviv (o primeiro mês); 
 7º dia das Festa dos Asmos- 21 de Aviv; 
 Pentecostes / Festa das Semanas- 50º dia da contagem iniciada no dia seguinte ao 

sábado semanal (primícias) que cai na semana da Páscoa/Festa dos Asmos; 
 Dia das Trombetas- 1º dia do sétimo mês; 
 Dia da Expiação- 10º dia do sétimo mês; 
 Festa das Cabanas / Tabernáculos- 1º dia do sétimo mês; 
 O oitavo grande dia- 22º dia do sétimo mês; 

 
 

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


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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 31- EMOR 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 16 

 

23:10 “Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra, 
que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias 
da vossa sega ao sacerdote;”  

O ômer é uma medida de capacidade de cerca de 2,5 litros. Aqui a Torá chama “omer” à 
oferta de farinha de cevada, que é o mesmo nome que a medida. O ômer é determinado 
como as primícias, e faz referência à ressurreição do Messias Yeshua.  
 

23:11 “E ele moverá o molho perante YHWH, para que sejais aceitos; no dia 
seguinte ao sábado o sacerdote o moverá.”  

 
O Talmude defende que o sábado se refere ao primeiro dia da festa dos asmos (sábado 
anual), o 15 de Nissan, e por isso iniciam a contagem de cinquenta dias sempre no dia 
seguinte – o 16 de Nissan – fazendo com que o Pentecostes caia sempre a dia fixo, o 6 de 
Sivan.  
 
Os saduceus ensinaram que o sábado se refere ao sábado semanal, depois do sacrifício 
da Páscoa. Nós cremos que a segunda hipótese encontra respaldo nas escrituras, ao 
contrário da primeira.  
 
No nosso site encontra-se um estudo extensivo sobre o tema, que poderá consultar em 
http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/ 
 

23:12 “E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, 
de um ano, em holocausto a YHWH” 

Isto alude à ressurreição de Yeshua, que sobe ao pai pela manhã do primeiro dia da 
semana, em representação da oferta movida. No entanto, não confundamos essa subida 
com a subida definitiva ao final de 40 dias após ter ressuscitado.  

Nesta ocasião Yeshua subiu ao pai momentaneamente, tendo nesse mesmo dia, pela 
tarde, regressado para se reunir com os discípulos conforme nos dizem as Escrituras cf. 
João 20:17:19. 

23:14 “E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele 
mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Elohim; estatuto perpétuo é por 
vossas gerações, em todas as vossas habitações.”  

Istro mostra-nos que a ressurreição de Yeshua é a base para que outros possam beneficiar 
do poder da ressurreição, simbolizado nos grãos que saem da terra, como lemos em 1 
Coríntios 15:35-44: 
 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 31- EMOR 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 17 

 

“Mas alguém dirá: Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! o 
que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias 
o corpo que há-de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer 
semente. Mas Elohim dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. 
Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne 
dos animais, e outra a dos peixes e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos 
terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, 
e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas; porque uma estrela difere em glória de 
outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em 
corrupção; ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. 
Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará 
corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.” 

  
23:15-16 “Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia 
em que trouxerdes o molho da oferta movida; sete semanas inteiras serão. Até ao 
dia seguinte ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias; então oferecereis nova 
oferta de alimentos a YHWH”  

Na época do segundo templo, como já vimos, existiam duas opiniões relativamente à forma 
de contar o ômer, a farisaica e a saduceia.  
 
Os fariseus interpretaram que a primeira palavra “sábado” neste texto se refere ao primeiro 
sábado da festa dos pães ázimos, que cai no dia 15 de Abib, cf. Levítico 23:6-7. Também 
interpretaram que a segunda e terceira palavra “sábado” deste texto significam “semana”, 
que é um dos significados da palavra “shabat”. A tradução farisaica do texto seria então: 
 
“contareis desde o dia seguinte ao sábado da festa, desde o dia em que trouxerdes o molho 
da oferta movida; sete semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte à sétima semana, 
contareis cinqüenta dias; então oferecereis nova oferta de alimentos a YHWH”  

Portanto, segundo a tradição farisaica, conta-se o ômer desde o dia 16 de Nissan a cada 
ano.  
 
Desta forma, o Pentecostes cai sempre anualmente a 6 de sivan. Esta interpretação é a 
que predomina hoje em dia no judaísmo tradicional, que é uma ramificação dos fariseus.  
 
Os saduceus interpretavam que a primeira palavra “sábado” se refere ao sábado semanal 
seguinte ao sacrifício da Páscoa, logo o ômer é sempre oferecido no primeiro dia da 
semana.  
 
De igual modo, também interpretam que a segunda e a terceira palavra “sábado” do texto 
é uma referência ao sábado semanal. Desta forma, o Pentecostes sempre coincide com o 
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primeiro dia da semana. Ambos os grupos têm argumentos fortes para defender o seu ponto 
de vista, mas nós particularmente, cremos que o método mais correcto é o que era 
defendido pelos saduceus, e por isso iniciamos a contagem do ômer no primeiro dia da 
semana (domingo), que se segue ao sacrifício da Páscoa.  
 
Quinta leitura: 23:23-32 
 

23:27 “Mas aos dez dias desse sétimo mês será o dia da expiação; tereis santa 
convocação, e afligireis as vossas almas; e oferecereis oferta queimada a YHWH.”  

Este versículo começa com um “mas”, em hebraico “ach”. Isto pode ser entendido como 
uma distinção entre esta e as outras solenidades. Esta é uma solenidade de expiação, as 
outras não. Em todas as outras festas há alegria e regozijo, no dia da expiação não.  
 
Em todas as outras festas come-se, no Dia da Expiação não, etc. O dia das Expiação 
constitui uma festa única na sua classe, por isso, se usa a expressão “ach”, “mas”, ao 
apresentar esta festa.  
 
Sexta Leitura: 23:33-44 
 

23:39 “Porém aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto 
da terra, celebrareis a festa de YHWH por sete dias; no primeiro dia haverá 
descanso, e no oitavo dia haverá descanso.”  

Esta é a única festa que ordena um regozijo diante do Eterno. Dessa forma a festa das 
Cabanas/Tabernáculo constitui algo diferente, e por isso está a palavra “porém” no vs. 39.  
 

23:40 “E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de 
palmeiras, ramos de árvores frondosas, e salgueiros de ribeiras; e vos alegrareis 
perante YHWH vosso Deus por sete dias.”  

Na festa das cabanas há um mandamento para recolher quatro tipos de plantas, e alegrar-
se com elas diante de YHWH A Torá não especifica quais são todas. A tradição é que nos 
poderá dar algumas pistas de quais elas são.  
  
Agora vamos fazer um breve resumo das oito festas anuais e ver que todas elas tem vários 
aspectos, os diferentes aspectos são:  
 

1.      Histórico 
2.      Agrícola 
3.      Social 
4.      Profético, messiânico 
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5.      Pessoal 
 
Pêssach (Páscoa) – o 14 do primeiro mês 
1.      Histórico – A salvação/libertação de Israel da morte/escravidão. 
2.      Agrícola – Não há 
3.      Social – Todo o Israel têm que ter parte do cordeiro. 
4.      Profético, messiânico – A morte do Messias, o cordeiro de YHWH. 
5.      Pessoal – Perdão de pecados e libertação da segunda morte. 
 
Chag HaMatsot (Festa dos Asmos) – de 15 a 21 do primeiro mês 
1.      Histórico – A saída do Egipto, cf. Deuteronómio 16:3. 
2.      Agrícola – Não há 
3.      Social – Todos comem pães asmos, e livram-se do fermento. 
4.    Profético, messiânico – Yeshua morre sem pecados próprios (sem fermento) e é 
sepultado. 
5.      Pessoal – Santificação do pecado. 
 
Festa das Primícias – o dia que inicia a contagem do ômer 
1.      Histórico – Entrada na terra, cf. Levítico 23:10. 
2.      Agrícola – A colheita da cevada. 
3.      Social – Todos contam até ao Pentecostes. 
4.      Profético, messiânico – A ascensão do Messias ao Pai. 
5.      Pessoal – Novo nascimento. 
 
Shavuot – 50 dias depois da festa das primícias 
1.      Histórico – Entrega da Torá. 
2.      Agrícola – A colheita do trigo. 
3.      Social – Todos se convertem num só povo e recebem a Torá. 
4.      Profético, messiânico – O ministério de Melquisedeque é confirmado no céu com o 

derramamento do Espírito de uma nova forma / a primeira ressurreição, aqueles que           
reinarão com o Messias durante o Milénio. 

5.      Pessoal – O derramamento do Espírito de Santidade. A Torá posta no coração. 
 
Dia das Trombetas –  1º dia do sétimo mês 
1.      Histórico – Não há; 
2.      Agrícola –  Não há; 
3.      Social – Todos devem ouvir a voz da trombeta que toca (o alerta). 
4.      Profético, messiânico – O regresso do Messias no ar. 
5.      Personal – o ínicio do juízo ante o tribunal do Messias. 
 
Dia da Expiação – o 10º dia do sétimo mês 
1.      Histórico – Israel foi perdoado pelo pecado do bezerro de ouro. 
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2.      Agrícola – Não há. 
3.      Social – Todos devem jejuar e estar em oração.  
4.      Profético, messiânico – A transformação dos justos e a ressurreição em corpos 
incorruptíveis, os ímpios serão exterminados da terra de Israel, inicia o reinado milenar 
Davídico.   
5.      Pessoal – Todo o Israel regressa à terra de Israel. 
 
Festa dos Tabernáculos –  de 15 a 21 do sétimo mês 
1.      Histórico – O tempo em que Israel viveu no deserto. 
2.      Agrícola – Fim da colheita, frutos da época. 
3.      Social – Todos devem estar em regozijo e viver numa cabana durante os dias da festa.  
4.      Profético, messiânico – A bodas do Cordeiro serão celebradas durante 1000 anos na 
terra. 
5.      Pessoal – Disfrutar com o Messias a herança recebida em Israel. 
 
O Oitavo grande dia – o 22º dia do sétimo mês 
1.      Histórico – Não há 
2.      Agrícola – Não há. 
3.      Social – Não há. 
4.      Profético, messiânico – Novos céus e nova terra no oitavo milénio. A nova 
Jerusalém será a morada definitiva da Noiva. A justiça Eterna é instituída. 
5.      Pessoal – Disfrutar como Noiva, amigos da noiva e cidadãos do reino na 
nova criação restaurada. 
 
Como já vimos antes, todas estas festas revelam o plano de redenção que o Eterno tem 
para o mundo através do Messias Yeshua.  
 
As quatro primeiras estão ligadas à primeira vinda do Messias, a sua morte salvadora, a 
sua ressurreição, a sua glorificação e o derramamento do Espírito Santo.  
 
As quatro últimas estão ligadas à segunda vinda do Messias, o seu retorno para julgar e 
limpar o seu povo e a terra de todo o pecado, o seu reinado milenar, e logo o oitavo milénio 
com os novos céus e nova terra.  
 
Em Colossenses 2:16-17 está escrito: 
 
“Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, 
ou da lua nova, ou dos sábados,” 

Estes versículos não dizem que não devemos celebrar estas coisas, mas sim o contrário. 
O que diz é que não devemos permitir que os de fora nos julguem quando as observamos.  
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A sombra surge como uma forma do céu nos ensinar sobre as coisas celestiais. As sombras 
dão profundidade ao objecto. Estas sombras ajudam-nos a compreender mais 
profundamente a verdadeira imagem da obra redentora do Messias Yeshua. 
 
Ainda que tenhamos o objecto presente, não podemos tirar-lhe a sombra. A única forma de 
remover a sombra é remover o objecto que a projecta.  
 
Se tiramos as sombras das coisas que hão-de vir, corremos o risco de não alcançar aquilo 
que as sombras anunciam. O texto diz que tudo isto é “sombra de coisas futuras”, ou seja, 
“daquilo que há-de vir”. Não diz que havia de vir, ou que veio.  
 
Todavia estas coisas assinalam aquilo que virá no futuro. Ao celebrar estas coisas estamos 
a ensaiar e a preparar para aquele que há-de vir.  
 
Apresentamos três formas de interpretar este texto: 
 

 ·Que nada vos julgue – no sentido de acusar por guardar e celebrar estas coisas. Se 
guardas estas festas, não permitas que alguém te acuse por isso. 
 

 ·Que nada vos julgue – no sentido de como observar, como alguém querer estabelecer 
regras ou tradições de como celebrar estas festas. Neste caso Paulo debatia-se com uma 
heresia, que ditava que não era bom comer e beber nestes dias, de modo a alcançar 
elevada espiritualidade, quando na verdade a Torá não proíbe comer e beber nestes dias, 
à excepção do dia da expiação, que é um dia de jejum.  

 
 ·O texto grego tem uma conexão gramatical entre as primeiras palavras do versículo 16 e 

as últimas do versículo 17, dando o sentido: “que ninguém vos julgue... excepto o corpo do 
Messias”. Então há que entender o texto assim: “não permitais que venham outras pessoas 
que não são parte do Corpo do Messias a ditar regras relativamente às leis dietéticas, 
Solenidades, Luas Novas e Sábados. Todas estas coisas são sombras de coisas futuras 
que virão aquando do regresso do Messias”. Portanto, somente aqueles que crêem na Torá 
Escrita e na Torá Viva (Yeshua) têm o direito e a capacidade para avaliar como estes 
mandamentos devem ser observados. Somente os líderes que são parte do Corpo do 
Messias têm a autoridade para avaliar, relativamente à forma de guardar estas coisas. 
Consequentemente, as tradições rabínicas não são para nós mais do que pontos de 
referência, mas não decisivas na hora de definir a nossa conduta israelita na Torá e no 
Messias. Nós não estamos sob a autoridade dos rabinos, mas sim sob a autoridade do 
Messias.  
 
Isto não significa que estamos a desprezar a prática rabínica, mas apenas estamos a filtrar 
através do Espírito de discernimento do Messias, tendo em conta que a tradição por vezes 
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pode prevalecer sobre a Torá, e isso é contra a Palavra Escrita, e a Palavra de Yeshua 
(Mateus 15:3-6; Deuteronómio 4:2).  
 
Observar sim, mas sem acréscimos. Por isso façamos como nos diz 1 Coríntios 5:8: 
“façamos a festa não com os asmos da maldade e da malícia, mas com os asmos da 
verdade e da sinceridade”. 
 
Sétima Leitura 
 

24:22 “Uma mesma lei tereis; assim será para o estrangeiro como para o natural; 
pois eu sou YHWH vosso Elohim.”  

Este texto mostra que existe uma Torá para todos os filhos de Israel), e aqueles que 
também são parte de Israel (por adopção), por que a ele se ajuntaram, ou porque nele 
foram enxertados pela fé em Yeshua, conforme Romanos 11. 
 

24:23 “E disse Moisés, aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado 
para fora do arraial, e o apedrejassem; e fizeram os filhos de Israel como YHWH 
ordenara a Moisés.”  

O procedimento para o apedrejamento deveria ser o seguinte: levar o condenado a um 
lugar alto (para aliviar a sua dor), atirar pedras, e enterrá-lo antes do pôr-do-sol. 
 
FIM DA PARASHÁ 31- Emor (Fala). 

 


