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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 32- BeHar (Na montanha) 
(Levítico 25:1 – 26:2) 

 
Referência nos Profetas: Jeremias 32:6-27. 
Referência nos Escritos Apostólicos: Lucas 4:16-21 
Salmo complementar: 112 
 
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: 32- BeHar (de Levítico 25:1 – 26:2)  

Significa “Na montanha”.   

Primeira Leitura: 25:1 – 13 

25:1-2 Disse YHWH a Moisés, na montanha do Sinai: Fala aos filhos de Israel e 
dize-lhes: Quando entrardes na terra, que vos dou, então, a terra guardará um 
sábado a YHWH.   

Aqui a Torá introduz um “novo” conceito – o do ano sabático. Assim como há semanas de 
dias, também há semanas de anos. E como o sétimo dia da semana é um dia de cessar 
qualquer actividade, assim também o Eterno estabeleceu que cada sétimo ano seja para 
cessar o trabalho agrícola e dar descanso à terra de Israel.  

A título de curiosidade, atente-se para o seguinte comentário rabínico; Rambam diz que o 
povo de Israel celebrou o primeiro ano sabático, chamado “shemitá”, no ano 21 depois do 
início da conquista e da distribuição da terra sob a liderança de Josué.  

A conquista e a distribuição da terra durou 14 anos. O ano 15 foi o primeiro ano do ciclo de 
sete anos, e o ano 21 foi o sétimo. Segundo um cálculo, decorreram 836 anos desde o ano 
15 depois da entrada na terra até à deportação para a Babilónia.  

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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Entres estes dois períodos, os anos sabáticos e de jubileu só foram observados 400 anos, 
e durante os 436 anos não foram respeitados. Durante 432 anos há 62 sabáticos e 8 anos 
de jubileu, os quais somam 70 no total (62+8= 70). O cativeiro babilónico veio quando o 
povo de Israel tinha deixado de guardar 70 anos sabáticos, como lemos em Levítico 26:35: 

“Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, 
quando habitáveis nela”.  
 
O cativeiro babilónico durou 70 anos, como está escrito em Jeremias 29:10: 
 
“Porque assim diz YHWH: Certamente que, passados setenta anos na Babilónia, vos 
visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar”.  
 

25:3 Seis anos semearás a tua terra, e seis anos podarás a tua vinha, e colherás 
a sua novidade. 

 
Isto inclui todo o labor agrícola e de jardinaria.  
 

25:4 Porém, ao sétimo ano, haverá sábado de descanso [shabat shabaton] para 
a terra, um sábado a YHWH; não semearás o teu campo, nem podarás a tua 
vinha.  

 
Aqui encontramos novamente a expressão “shabbat shabaton” e agora em referência ao 
ano de shemitá. Como já vimos antes, a mesma expressão é encontrada em referência ao 
sábado semanal e ao Dia da Expiação (Yom Kippur).  
 
Isto ensina-nos sobre a importância que o Eterno dá a este descanso da terra de Israel a 
cada sete anos. Se este mandamento é violado, há graves consequências, tal como as que 
existem quando se viola o sábado semanal ou o Yom Kippur, como lemos em 2 Crónicas 
36:20-21: 
 
“E os que escaparam da espada levou para a Babilónia; e fizeram-se servos dele e de seus 
filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de YHWH, pela 
boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados; todos os dias da 
desolação repousou, até que os setenta anos se cumpriram”.  
 
Este descanso para a terra no ano sabático não significa que não se possa trabalhar a terra, 
sem o propósito de semear ou plantar, como por exemplo para construir casas. A proibição 
somente tem a ver com o trabalho de cultivo da terra.  
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Durante esse ano todos os produtos que crescem na terra ficam sem dono, de modo que 
todos possam comer deles livremente e levar para sua casa todo que lhes for necessário 
para um dia de comida.  
 
Antigamente o Sinédrio estava encarregado de declarar o ano de shemitá – o ano sabático 
– e o ano yovel – de jubileu. 

Como as Escrituras Sagradas ensinam que o ano deve ter início no primeiro dia do primeiro 
mês, cf. Êxodo 12:2, e não desde o primeiro dia do sétimo mês, temos que perguntarmo-
nos se verdadeiramente é correcto começar o ano sabático em Yom Teruá (dia das 
trombetas, ou o Rosh HaShaná rabínico).  

Não obstante, este texto não se refere ao cálculo dos anos segundo os meses, mas sim ao 
ano agrícola da terra de Israel, que começa com o cultivo no sétimo mês e termina com a 
colheita dos frutos antes de Sukkot (a festa das cabanas/tabernáculos).  

Por isso este texto começa por falar do cultivo, e não da colheita. O cultivo começa no sétimo 
mês e a colheita começa no primeiro mês.  

25:6 Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti, e ao teu servo, 
e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo. 

Neste ano, todos os israelitas e gentios residentes, terão o mesmo direito para se alimentar 
de tudo o que cresce nos campos.  

Todos os vegetais e os frutos que crescem no ano sabático, são santos. Por isso há que 
tratá-los de forma digna. Os rabinos ditaram uma halachá que proíbe vender os produtos 
que a terra dá no ano sabático, tanto na terra como fora dela.  Como nós não vamos além 
do que está escrito, mais uma vez, o exposto é apenas citado a título indicativo.  

Existe um triplo propósito no ano sabático: 

- Lembrar aos filhos de Israel que a terra não lhes pertence mas sim a YHWH, cf. v23; Salmo 
24:1.  

- Obrigar o agricultor a confiar na providência divina para o seu sustento; 

- Dar tempo ao agricultor para se dedicar ao estudo da Torá de uma forma especial.  

25:8 Também contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira 
que os dias das sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos.  
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As Escrituras falam da importância do sétimo dia e do sétimo ano. Também fala de uma 
contagem de sete semanas, que corresponde a 49 dias, entre o dia das primícias e o 
Pentecostes/Festa das Semanas.  

Da mesma forma, há uma contagem de sete semanas de anos, ou seja, 49 anos entre um 
ano de jubileu e outro. A contagem do ômer, entre Páscoa e o Pentecostes é para cada 
individuo de Israel, enquanto que a contagem dos 49 anos entre um ano de jubileu e outro 
é para toda a comunidade, neste caso liderada por um tribunal competente (Sinédrio).  

25:9 Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta do jubileu; 
no Dia da Expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. 

O sétimo mês é um mês especial para YHWH. Nesse mês há que anunciar o ano de jubileu. 
A dúvida é se o ano de jubileu começa no primeiro dia do sétimo mês, ou no décimo dia do 
sétimo mês ou se no primeiro dia do primeiro mês do ano bíblico seguinte.  

Por que razão se deve soar o shofar (trombeta) no décimo dia do sétimo mês e não no dia 
em que começa o novo ano? A Torá não nos diz a razão. Mas Eterno saberá com certeza.  

25:10 E santificareis o ano quinquagésimo e apregoareis liberdade na terra a 
todos os seus moradores; Ano de Jubileu vos será, e tornareis, cada um à sua 
possessão, e tornareis, cada um à sua família.  

Segundo o Talmude, o ano de jubileu tinha que ser consagrado verbalmente pelo Beit Din 
no primeiro dia do sétimo mês.  

Por que razão há que anunciar o ano de jubileu no dia 10 do sétimo mês e não no primeiro 
dia do ano, independentemente se o ano começa no primeiro dia do sétimo mês ou no 
primeiro dia do primeiro mês? Qual a relação que existe entre o dia 10 do sétimo mês e o 
novo ano? 

Muito provavelmente a resposta está relacionada com o Messias. Nesse dia Ele voltará a 
pôr os seus pés na terra em Yom Kippur. Com o seu regresso se proclamará a liberdade 
para todos os habitantes do mundo. Isto ensina-nos também que a base para a eterna 
liberdade é a morte do Messias, simbolizado nos sacrifícios do Yom Kippur, e o perdão e 
consequente eliminação dos pecados que é um resultado directo dessa morte.  

Tal como Yeshua começou o seu ministério público meio anos antes do ano novo dos 
meses, assim voltará a aparecer em público na mesma época do ano. O Libertador voltará 
no sétimo mês. No primeiro dia do sétimo mês aparecerá nas nuvens do céu e, segundo o 
nosso entendimento, ficará no ar durante dez dias – os dez dias de pavor/espanto.  
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Logo, no décimo dia do mesmo mês, descerá à terra com a proclamação de liberdade para 
todos os habitantes do mundo e então iniciar-se-á o seu reinado sobre as nações com vara 
de ferro para que haja justiça sobre a terra. 

O sétimo mês é também um símbolo do sétimo milénio desde a criação de Adão e Eva.   

25:11 O ano quinquagésimo vos será jubileu; não semeareis, nem segareis o que 
nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. 

A palavra hebraica que é traduzida como jubileu é yovel, e significa “chifre de carneiro”, cf. 
Êxodo 19:13; Josué 6:6.  

As palavras portuguesas “júbilo” e “jubilação” derivam da palavra hebraica “yovel”. Segundo 
Shemuel P. Gelbarer, dá-se esse nome porque na antiguidade utilizava-se um chifre de 
carneiro, para “conduzir”; em hebraico “lehovil”, os rebanhos.  

As leis que se aplicam sobre o ano sabático, também se aplicam sobre o ano de jubileu.  

A Torá ensina-nos que há sete coisas relativas ao ano de jubileu.  

1- Haverá liberdade para todos os habitantes da terra, v. 10; 
2- Será um ano de jubileu, como toques de shofar, v. 10; 
3- Cada um voltará à possessão original da terra, segundo as partilhas que se fizeram no 

tempo de Josué, v. 10.  
4- Cada um voltará à sua família, v. 10. Refere-se ao servo hebreu, que tem a orelha 

perfurada ou aquele cujos seis anos de serviço não tenham terminado desde que fora 
vendido como servo. Logo a expressão “para sempre” em Êxodo 21:6, está limitada ao 
ano de jubileu. O ano de jubileu é portanto também um sinal da eternidade.  

5- Não se pode semear, v. 11; 
6- No se pode colher, v. 11; 
7- O ano será santo, v. 12.  

 Segunda Leitura: 25:14-18 

25:14 Quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou a comprares da mão do 
teu próximo, não oprimas teu irmão.  

A opressão aqui é relativa a assuntos monetários. Se um vendedor pede um preço muito 
alto sobre um produto a um comprador que não conhece o valor do produto, está a enganá-
lo. Se cobra demais com intenção, transgride este mandamento não oprimir o irmão.  

De igual modo, se um comprador tenta adquirir um produto valioso por um preço baixo se o 
vendedor não conhece o seu verdadeiro valor, também transgride este mandamento. 
Devemos agir com justiça para com o próximo sem enganá-lo de forma alguma.  
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25:15 Segundo o número dos anos desde o Jubileu, comprarás de teu próximo; 
e, segundo o número dos anos das novidades ele venderá a ti.  

A terra não se vende, só as novidades, porque a terra de Israel é de YHWH, como está 
escrito em Jeremias 2:7:  

“E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem; mas, quando 
nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação”. 

25:17 Não oprimais ao vosso próximo; cada um, porém, tema a seu Elohim; 
porque eu sou YHWH vosso Elohim.  

O temor a Elohim evita que alguém prejudique o outro por duas razões. Primeiro, aquele 
que teme a Elohim YHWH sabe que cada homem foi criado à Sua imagem e semelhança e 
merece ser respeitado por isso, não importa a sua conduta.  

Pelo simples facto de ser um homem, merece respeito e não é permitido enganá-lo de forma 
alguma.  

Aquele que engana ou fere o seu irmão está a fazê-lo a Elohim. Logo o temor a Elohim 
também implica que tratemos o próximo com amor e respeito.  

Segundo, o temor a Elohim faz com que uma pessoa não tente enganar a outra pessoa 
porque sabe que YHWH vê tudo. Ele conhece os motivos e pensamentos nos nossos 
corações, e se enganamos os outros, teremos que dar contas a Ele que tudo vê, como 
lemos em Hebreus 4:13: 

“E não há criatura que não seja manifesta na sua presença; pelo contrário, todas as coisas 
estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas”. 

25:18 Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os; assim, 
habitareis seguros na terra.  

O cumprimento dos mandamentos está directamente relacionado com a segurança pessoal. 
E insegurança da cidadania e as ameaças por parte de outros povos dependem e muito do 
pecado de Israel. Como tal, a melhor forma de combater o terrorismo e os ataques dos 
exércitos estrangeiros é cumprindo os mandamentos da Torá.  

O problema de Israel ao longo da história não é o ódio dos países vizinhos, mas sim as 
transgressões à Torá por parte do povo de Israel, como está escrito no Salmo 81:13-16: 

“Ah! Se o meu povo me tivesse ouvido! Se Israel andasse nos meus caminhos! Em breve 
eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que 
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aborrecem a YHWH ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria 
com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha”.  
 
Terceira Leitura: 25:19-24 

 
25:19 E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar e nela habitareis seguros.  

 
Neste versículo vemos que há duas consequências para aqueles que obedecem aos 
mandamentos: satisfação material e protecção sobrenatural. Quando o povo de Israel não 
guardou os mandamentos sobre os anos sabáticos e de jubileu, veio a invasão e a 
deportação para a babilónia.  
 

25:20 E se disserdes: Que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de 
semear nem colher a nossa novidade?  

 
Esta é a pergunta perfeitamente natural: “O que vamos comer?” Pois segundo as 
circunstâncias naturais haverá escassez. YHWH ordenou não semear nem guardar as 
colheitas em casa durante o sétimo ano para que o povo aprenda a confiar nEle e não nos 
recursos naturais.  
 
O Messias Yeshua dá-nos um ensinamento sobre esse mesmo tema em Mateus 6:19-34 
onde está escrito: 
 
“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os 
ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem 
consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso 
tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, 
se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem 
maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes 
serão tais trevas! Ninguém pode servir a dois deuses, porque ou há de odiar um e amar o 
outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Elohim e a Mamom.  
Por isso, vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer 
ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é 
a vida mais do que o mantimento, e o corpo, mais do que a vestimenta? Olhai para as aves 
do céu, que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as 
alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos 
os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, porque 
andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem; não trabalham, nem 
fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como 
qualquer deles. Pois, se Elohim assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é 
lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, 
pois, inquietos, dizendo: Que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos?  
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 (Porque todas essas coisas os gentios procuram.) Decerto, vosso Pai celestial bem sabe 
que necessitais de todas essas coisas; Mas buscai primeiro o Reino de Elohim, e a sua 
justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de 
amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal”.  
 
Aquele que deposita totalmente a sua confiança no seu Pai celestial não faz essa pergunta: 
“o que comeremos?” Porque sabe que se YHWH ordenou algo, Ele responsabilizar-se-á 
para cuidar dos seus filhos que lhe obedecem.  
 

25:21 Então, eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê 
fruto por três anos. 
 

Quando o agricultor toma a decisão pela fé, de não trabalhar no ano sabático, o YHWH 
envia a bênção de antemão, no sexto ano, para que dure durante três anos.  
 
Se o agricultor tem a intenção de trabalhar durante o sétimo ano, YHWH não enviará a 
bênção no sexto ano. Vemos aqui que o milagre do sexto ano depende da atitude do 
agricultor, dos seus pensamentos, da sua fé.  
 
O não trabalhar durante o ano sabático, é uma questão de fé e confiança na providência 
divina. Este mandamento é uma prova para os filhos de Israel para ver se confiam ou não 
em YHWH para o seu sustento.  
 
Os rabinos talmúdicos têm diferentes interpretações relativamente ao ano de jubileu e 
dúvidas existem: 
 
- se o ano de jubileu cai no ano seguinte ao ano sabático a cada 49 anos, de modo que o 
ciclo do ano de jubileu seja de 49 anos; 
 
- se há uma ruptura na contagem das semanas de anos, depois de 49 anos, para que o 
ano de jubileu venha como um parêntesis no ano 50. O ano 50 seria então o primeiro ano 
da seguinte semana de anos, de forma que o ciclo do ano de jubileu seja de 50 anos; 
  
Segundo o livro de Daniel parece que não há ruptura nas semanas de anos para deixar 
lugar a um suposto ano de jubileu, cf. Daniel 9:24-27.  
 
Não há qualquer evidência nas Escrituras de que se tenha celebrado o ano de jubileu 
alguma vez na história de Israel. Contudo, há uma referência no Talmude que diz: 
 
“Israel contava 17 jubileus desde o tempo em que entrou na terra até ao tempo em que 
saíram”. Não obstante, contar não é o mesmo que cumprir. Quantos desses 17 jubileus 
foram verdadeiramente guardados?  
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Se as doze tribos não estão na terra, não se pode celebrar de forma devida o ano de jubileu, 
porque está escrito que “todos os habitantes da terra” e “cada um dos vós” terá que voltar 
à sua possessão cf. v. 10, 13.  
 
Logo, desde o tempo da deportação das duas tribos, tem sido impossível cumprir este 
mandamento. Quando o Messias voltar, ele fará com que se cumpra este mandamento 
correctamente, com a restauração das 12 tribos de Israel na sua terra, Ámen.  
 
Lucas 4:16-21: E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, 
segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta 
Isaías; e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do YHWH é 
sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os 
quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr 
em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável de YHWH. E, cerrando o livro e 
tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se; e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos 
nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta Escritura que acabais de ouvir.  
 
Na época do segundo templo, fazia-se uma leitura trienal da Torá de YHWH dada a Moisés, 
nas sinagogas na terra de Israel. Ou seja, ao longo de três anos, de shabat a shabat, liam 
toda a Torá de Moisés.  
 
Depois da leitura da porção semanal da Torá, também liam os Profetas (haftará), cf. Actos 
13:15. A leitura dos Profetas foi introduzida nas sinagogas durante os tempos de 
perseguição, quando era proibido ler a Torá. Por isso, o texto de haftará assemelha-se ao 
tema que se trata na leitura semanal da Torá.  
 
Dessa forma, durante o tempo em que existia essa proibição, podiam ler os Profetas nas 
sinagogas e assim abordar o mesmo tema que a Torá teria tratado nessa semana, sem ter 
que ler a Torá directamente. Logo, quando deixou de ser proibido ler a Torá, manteve-se o 
costume da leitura dos profetas que eram lidos depois da leitura semanal da Torá. 
 
Quando Yeshua estava a participar no serviço da Torá na sua sinagoga, chamaram-no para 
ler a haftará correspondente dessa semana. Yeshua leu o texto de Isaías 61:1-2, e a 
expressão “o ano aceitável de YHWH”, pode ser uma referência ao ano sabático, ou muito 
provavelmente ao ano de jubileu.  
 
A leitura desta haftará corresponde ao texto da Torá de Deuteronómio 15:7 – 16:17, 
segundo o ciclo trienal. Nesse texto fala-se da ajuda dos pobres, do ano sabático e das três 
festas agrícolas anuais.  
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Yeshua deu uma mensagem relativamente ao ano sabático (e/ou ano de jubileu). O Seu 
ministério tinha como um dos propósitos trazer de volta as ovelhas perdidas da casa de 
Israel e isto está relacionado com os anos sabáticos e de jubileu, cf. Mateus 15:24.  
 

25:22 No oitavo ano, semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano nono; 
até que venha a sua novidade, comereis da antiga.  
 

Este texto mostra-nos que a bênção do ano sexto, durará inclusivamente até ao tempo da 
colheita do nono ano, visto que daria fruto durante 3 anos cf. o vs. 21. 

 
25:23 Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha; 
pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. 

 
Como já vimos, a terra não pertence aos homens, mas sim a YHWH. Ele decidiu 
“emprestar” a sua terra aos filhos de Israel, e em cada ano sabático e em cada ano de 
jubileu há um reconhecimento deste facto. Israel tem o direito à terra enquanto cumpre os 
mandamentos. Mas se pratica idolatria, perderá o direito de viver na terra do Santo, como 
lemos em 2 Crónicas 7:19-20: 
 
“Porém, se vós vos desviardes, e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, 
que vos prescrevi, e fordes, e servirdes a outros Elohim, e os adorardes, então, vos 
arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa, que santifiquei ao meu nome, lançarei 
longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos”.  
 
Esta palavra já se cumpriu. Em Ezequiel 36:1-15 está escrito: 
 
Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra 
de YHWH. Assim diz YHWH Elohim: Visto que diz o inimigo contra vós outros: Bem feito!, 
e também: Os eternos lugares altos são nossa herança, portanto, profetiza e dize: Assim 
diz YHWH Elohim: Visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, 
para que fôsseis possessão do resto das portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra de 
YHWH Elohim: Assim diz YHWH Elohim aos montes e aos outeiros, às correntes e aos 
vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas, que se tornaram 
rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz YHWH 
Elohim: Certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o 
Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com 
menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de 
Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: Assim diz YHWH Elohim: 
Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio das nações. 
Portanto, assim diz YHWH Elohim: Levantando eu a mão, jurei que as nações que estão 
ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós 
produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está 
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prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco; voltar-me-ei para vós outros, e sereis 
lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, toda; 
as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens 
e animais sobre vós; eles se multiplicarão e serão fecundos; fá-los-ei habitar-vos como 
dantes e vos tratarei melhor do que outrora; e sabereis que Eu Sou YHWH. Farei andar 
sobre vós homens, o meu povo de Israel; eles vos possuirão, e sereis a sua herança e 
jamais os desfilhareis. Assim diz YHWH Elohim: Visto que te dizem: Tu és terra que devora 
os homens e és terra que desfilha o seu povo, por isso, tu não devorarás mais os homens, 
nem desfilharás mais o teu povo, diz YHWH Elohim. Não te permitirei jamais que ouças a 
ignomínia dos gentios; não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás 
tropeçar o teu povo, diz YHWH Elohim.  
 
Esta profecia está a cumprir-se diante dos nossos olhos com o retorno do povo de Israel 
espalhado por todo o mundo e com a reconstrução do país. Mas uma parte desta profecia 
só terá o seu total cumprimento na segunda vinda de Yeshua.  
 
Nenhum homem é o verdadeiro dono da terra de Israel e ninguém tem o direito de entregá-
la a outras nações, nem dividi-la entre judeus e árabes ou palestinianos. Por se ter dividido 
à revelia a terra de Israel, virá o juízo de YHWH sobre as nações como está escrito em Joel 
3:1-2: 
 
“Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, 
congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá; e ali entrarei em juízo 
contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam 
entre as nações, repartindo a minha terra.” 
 
Salmo 10:16  “YHWH é Rei eterno; da sua terra serão desarraigados os gentios”.  
 
Quarta Leitura: 25:25-28 
 

25:25 Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, 
então, virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão.  

 
Isto ensina-nos que a pobreza é o único motivo válido para poder vender parte do 
património na terra de Israel, herdado pelos pais. Antigamente um terreno podia ser 
resgatado, recuperado, pelo dono original ou por algum dos seus familiares próximos sem 
que o comprador se pudesse opor. Este é o caso da família de Naomi cuja história é narrada 
no livro de Rute, cf. Rute 2:20; 3:12-13; 4:1-6.  
 
Quinta Leitura: 25:29-38 
 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 32- BEHAR 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 12 

 

25:29 E, quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então, 
a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda; durante um ano inteiro, 
será lícito o seu resgate.  

 
Aqui refere-se a uma cidade que estava murada no tempo da conquista sob a liderança de 
Josué, não uma cidade que foi murada depois. Esta leitura fala da venda de diferentes tipos 
de propriedade e do seu direito de resgate.  

 

Tipo de propriedade 
vendida 

Tempo mínimo para 
recuperá-la 

Tempo máximo para 
recuperá-la 

Devolução ao dono 
original no ano de 

Jubileu 
Casa numa cidade 

murada 
Imediatamente 

Um ano depois da 
venda 

Não 

Casa numa cidade aberta Imediatamente Indefinido Sim 

Campo 
Dois anos produtivos 

depois da venda 
Indefinido Sim 

Casa ou campo numa 
cidade de levitas 

Imediatamente Indefinido Sim 

 
25:35 E, quando teu irmão empobrecer, e as suas forças decaírem, então, 
sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo.  

Neste versículo encontramos três palavras diferentes: “irmão” em hebraico “ach”, 
“estrangeiro” em hebraico “guer” e “peregrino” em hebraico “toshav”.  

Neste caso, o “guer” refere-se a um prosélito, isto é, um convertido com todas as obrigações 
e direitos inerentes ao povo de Israel.  

O “toshav” é um gentio que vive na terra de Israel que não se converteu à fé hebraica.  

O israelita natural tem a obrigação de ajudar tanto o seu irmão natural como o estrangeiro 
convertido, assim como o residente na terra, caso estes estejam a passar necessidades.  

Segundo o Talmude, há oito níveis de caridade, em hebraico “tsedaká”: 

1- Quando se dá contrariado; este é o nível mais baixo; 
2- Quando se dá menos do que pode, mas com alegria; 
3- Quando se dá directamente ao pobre que o solicita; 
4- Quando se dá directamente ao pobre sem que este peça; 
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5- Quando se dá indirectamente, isto é, quando o dador não conhece o beneficiário, mas o 
beneficiário conhece o dador; 

6- Quando se dá indirectamente, em que o dador conhece o beneficiário, mas o beneficiário 
não conhece o dador; 

7- Quando se dá indirectamente, quando o dador e o beneficiário não se conhecem, através 
da contribuição para um fundo de ajuda social administrado por pessoas responsáveis; 

8- Quando o dador ajuda uma pessoa antes que esta empobreça, dando-lhe uma ajuda 
importante de forma digna, como um empréstimo, ou conhecimentos para poder 
encontrar um emprego ou criar uma empresa para que não dependa da ajuda de outros.  

 
25:36-37 Não receberás dele juros nem ganho; teme, porém, ao teu Elohim, para 
que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro por interesse, nem lhe darás 
o teu mantimento por causa de lucro.  

É proibido dar dinheiro ou alimentos por interesse a um irmão, excepto quando o irmão tome 
algo emprestado para negociar e tirar partido disso. Nesse caso não se trata de uma ajuda 
social, mas sim de investimentos financeiros, para as quais este mandamento não se aplica.  

Através deste mandamento percebemos mais uma vez que o Eterno é sumamente justo. 
As instituições bancárias vivem dos juros que cobram aos clientes. Ou seja, emprestam 
dinheiro não por boa vontade ou para ajudar as pessoas, mas sim única e exclusivamente 
para obter lucro.  

Sexta Leitura: 25:39-46 

25:39 Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, 
não o farás servir como escravo.  

É proibido humilhar o irmão pobre, especialmente se ele se vender como escravo. Neste 
caso não pode ser tratado como um escravo, mas sim como um trabalhador contratado.  

A halachá rabínica estabelece que o amo de um servo hebreu é obrigado a tratá-lo igual ou 
melhor do que a si mesmo. Se há apenas uma cama, o dono é obrigado a dormir no chão 
e deixar que o servo durma na cama.  

25:40 Como jornaleiro e peregrino estará contigo; até ao Ano do Jubileu te servirá. 

Todos os servos hebreus saem livres no ano de jubileu. Os servos das demais nações não 
saem livres no ano de jubileu, pois são propriedade permanente dos hebreus, tanto eles 
como os seus filhos, cf. vs. 44-46.  
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25:41 Então, sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará à sua 
família e à possessão de seus pais tornará.  

O amo de um servo hebreu está obrigado a sustentar também a família do servo.  

25:42 Porque são meus servos, que tirei da terra do Egipto; não serão vendidos 
como se vendem os escravos.  

Como os filhos de Israel são servos do Eterno, não poderão ser tratados como escravos, 
como quando estavam no Egipto. Além disso, o pacto de propriedade do Eterno está acima 
de qualquer contrato de escravidão que possa ter um hebreu. Ser vendido na venda de 
escravos implicaria ser anunciado como um objecto ou um animal num mercado público.  

Sétima Leitura: 25:47 – 26:2 

25:47-48 E, quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar 
riqueza, e teu irmão, que está com ele, empobrecer e se vender ao estrangeiro ou 
peregrino que está contigo, ou à raça da linhagem do estrangeiro, depois que se 
houver vendido, haverá resgate para ele; um de seus irmãos o resgatará. 

Este texto ensina-nos que quando o primeiro homem caiu em desgraça e vendeu-se à antiga 
serpente juntamente com todos os seus filhos, um irmão seu poderia resgatá-lo. Quem é o 
irmão do homem que poderia resgatá-lo da escravidão do pecado e da morte se não há 
nada que não tenha sido vendido? 

No Salmo 49:7-9 está escrito: 

“nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Elohim o resgate dele 
(pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes ); por isso, 
tampouco viverá para sempre para que não veja a corrupção”;  

 
Job 19:25-26 Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. 
Depois, E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Elohim.  

Quem é o irmão que pode resgatar o homem do pecado e da morte? Só há um que não 
teve pecado e que foi morto e logo foi ressuscitado. E portanto poderá resgatar todo o 
homem para que viva para sempre. O seu nome é Yeshua.  

Em Hebreus 2:11-15 está escrito: 

Porque, assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um; por cuja 
causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome a meus 
irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: Porei nele a minha 
confiança. E outra vez: Eis-me aqui a mim e aos filhos que Elohim me deu. E, visto como 
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os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para 
que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos 
os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.  
 
O nosso irmão resgatou-nos da morte e da escravidão. Bendito seja o Nome de YHWH.  

 
26:1 “Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem 
estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela; porque 
eu sou YHWH vosso Elohim.  

A palavra hebraica que foi traduzida como “figura” é “maskit”. Segundo Rashi esta palavra 
implica “cobrir”, o mesmo que em Êxodo 33:22. Então a proibição será contra o fazer 
mosaicos de pedra que cubram o solo para se inclinar sobre eles.  

Esta prática foi muito comum na antiguidade nos templos pagãos, onde se inclinavam sobre 
solos de pedra de mosaico com desenhos de ídolos. Portanto, os rabinos ensinam que, para 
que o israelita não se assemelhe a um idólatra, não deve inclinar-se, nem sequer diante o 
Eterno, sobre um solo de pedra, excepto no templo.  

Quando o povo judeu se inclina diante do Eterno no Yom Kippur (Dia da Expiação), é 
costume pôr uma almofada para não se prostrar directamente sobre o solo da sinagoga, 
ainda que não seja de pedra.  

Fim da Parashá 32- Behar (Na montanha).  

 

 

 


