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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 33- BeChukotai (Nos meus estatutos) 
(Levítico 26:3 – 27:34) 

 
Referência nos Profetas: Jeremias 16:9 a 17:14 
Referência nos Escritos Apostólicos: Mateus 22:1-14 
Salmo complementar: 105 
 
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: 33- BeChukotai (de Levítico 25:1 – 26:2)  

Significa “nos meus estatutos”.   

Primeira Leitura: 26:3-5 

26:3 “Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os 
cumprirdes”; 

A palavra hebraica que foi traduzida como “meus estatutos” é “chukotai”. Como já vimos 
antes, um mandamento que é denominado “chuk” é um tipo de mandamentos que não 
tem uma explicação lógica e compreensível à primeira vista.  
 
Este é o tipo de mandamentos mais difíceis para o homem (não devido ao peso destes, 
mas devido à inclinação natural que o homem tem para o pecado), porque não têm apenas 
que se esforçar para os cumprir, como também têm que travar uma batalha na sua mente 
na hora de os obedecer.   
 
Como o homem não entende bem a razão pela qual tem que cumprir esse tipo de 
mandamentos, a mente natural tende a revelar-se e a desprezar o chuk, cf. v. 15, 43. Por 
essa razão, a mente que não foi transformada pela Palavra Divina, não ajuda o homem a 
colocar em prática os mandamentos de carácter chuk.  
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O chuk é o mandamento que mais eleva o homem espiritualmente, porque incute no homem 
uma obediência que desafia as leis da lógica, sem que a mente o apoie e assim obriga-o a 
subir a um nível espiritual mais alto. A obediência ao chuk está relacionada com a relação 
pai/filho.  
 
O filho não entende por que razão o pai lhe ordena algo, mas obedece simplesmente porque 
o pai lhe diz, não porque haja uma explicação para que tenha que fazer isto ou aquilo.  
 
A nossa obediência ao mandamento chuk cria uma relação de obediência num nível mais 
profundo no espírito e no amor. Ainda que não entendamos, obedecemos simplesmente 
porque o Pai nos disse.  
 
Não é uma confiança cega, é uma confiança plena naquele que tudo sabe o que é o melhor 
para os seus filhos. Uma confiança cega pode pregar-nos várias partidas, mas uma 
confiança convicta de que estamos a agir de acordo com a vontade daquele que tudo sabe, 
é a verdadeira fé.  
 
Portanto, o chuk eleva-nos acima do natural, do lógico, do que é óbvio, segundo a 
racionalidade humana, e aprofunda a nossa relação com o Pai celestial.  
 
Além de termos de enfrentar a resistência no nosso corpo e na nossa mente, para cumprir 
o mandamento chuk, recebemos também os ataques dos opositores da Torá. Como eles 
não podem entender a razão pela qual foram dados estes estatutos, atacam a nossa fé, 
muitas vezes fazendo uso de sarcasmos contra o Nosso Pai que nos deu a Torá para ser 
observada.  
 
Como tal, a tentação principal que enfrentamos, é que deixemos de cumprir os 
mandamentos deste carácter. Esta é a razão pela qual este primeiro trecho desta parashá, 
menciona este tipo de mandamentos. 
 
Se andamos nos estatutos de YHWH e guardamos os restantes mandamentos pondo-os 
em prática, não apenas falamos deles e os estudamos, como também nos transformam 
verdadeiramente para uma convivência diária nas nossas vidas, e então, receberemos 
todas as bênçãos que estão associadas ao pacto.  
 
Este versículo começa com uma das palavras mais importantes das escrituras: “se”, que é 
uma palavra condicional, em hebraico im. Esta palavra coloca o homem numa posição de 
autoridade, isto é, a liberdade de escolha. Este é o princípio do livre arbítrio tão debatido 
entre os teólogos.  
 
Com a entrega da Torá, o homem não é mais escravo, é livre. Tem a liberdade para 
escolher entre a bênção e a maldição, tem o poder na sua boca e nas suas mãos para 
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escolher entre a vida e a morte. Esta autoridade foi dada ao povo de Israel através do pacto 
no Sinai.  
 
Daqui aprendemos que cada um de nós tem a capacidade de mudar o rumo das nossas 
vidas. Mas esse poder não o temos por nós mesmos, mas foi-nos dado pelo Eterno.  
 
Através da entrega da Torá e do pacto a Israel, recebemos a autoridade para dirigir as 
nossas vidas e as vidas dos nossos filhos. E através do Messias, os gentios poderão entrar 
em Israel (deixando assim de ser gentios para ser como os naturais da terra) e obter os 
mesmos privilégios.  
 
Nós podemos escolher como queremos que seja o nosso futuro, e tudo dependerá das 
nossas escolhas. Se escolhemos servir ao Eterno ou ao mundo. 
 
O Eterno deu-nos o poder de escolha. Como é que sabemos isso? Através de uma só 
palavra: “se”. Se obedecemos aos estatutos e a todos os outros mandamentos, então o 
nosso futuro e o futuro da nossa nação será diferente.  
 
O problema é que o mundo vive em apostasia, e poucos são aqueles que se predispõe a 
obedecer à Torá, o que faz com que as nações numa macro perspectiva estejam desligadas 
do Eterno.  
 
Felizmente existem pequenas centelhas que reflectem a luz divina espalhadas por todo o 
mundo, através do cumprimento dos mandamentos e que aceitaram o testemunho daquele 
que levou a fé hebraica ao mundo, o Messias Yeshua.  
 
Tanto a obediência como a desobediência de um indivíduo pode mudar o destino de uma 
nação inteira. Não é por todos os demais pecarem, que nós também temos que pecar. O 
propósito é lutar contra a corrente, e ser diferentes, ser santos, ser luz e sal, e por essa 
razão é que o Eterno separou um povo para si. 
 
A palavra hebraica “im” começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, o alef, já a última 
letra da secção das bênçãos, no versículo 13, é a última letra do mesmo alfabeto, o tav. 
Como tal, nestes versículos há um resumo de toda a mensagem das Escrituras, desde o 
princípio até ao fim, desde o alef até ao tav. Qual é a mensagem? Se formos fiéis seremos 
abençoados a todos os níveis. A obediência é que traz bênçãos às nossas vidas.  
 
Por sua vez, a desobediência traz maldições sobre a vida pessoal, familiar e nacional. Se 
queremos ser abençoado e usufruir da companhia do Eterno segundo as promessas destes 
versículos, como é que o podemos lograr?  
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Não é através do estudo da Torá, tampouco é através da oração ou de sacrifícios mas sim 
através da obediência. A obediência é melhor que os sacrifícios, como lemos em 1 Samuel 
15:22: 
 
“Porém Samuel disse: Tem, porventura, YHWH tanto prazer em holocaustos e sacrifícios 
quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, 
e o atender, melhor do que a gordura de carneiros”. 
 
A obediência à Torá de Moisés é o caminho para a bênção. É esse o chamado de Yeshua, 
que nós, as ovelhas desgarradas, retornemos ao seu aprisco.  
 
A obediência aos mandamentos que se encontram na Torá (instrução) que é nada mais 
nada menos que Génesis, Êxodo Levítico, Números e Deuteronómio é o caminho para a 
prosperidade, como está escrito em Josué 1:7-8: 
 
“Tão-somente sê forte e mui corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a Torá 
que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a 
esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar 
deste Livro da Torá; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer 
segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-
sucedido”.  
 
Muitos utilizarão vários textos bíblicos para fazer afirmações do tipo: “é impossível cumprir 
todos os mandamentos”; “Deus não deu a Lei para que fosse cumprida porque o homem 
não é capaz de o fazer”.  
 
Então daí surge uma pergunta; por que razão o Pai celestial deu uma Torá ao homem que 
é impossível de cumprir? Não diz a mesma Torá que o mandamento não é difícil? 
(Deuteronómio 30:11-16).  
 
Se fosse impossível cumprir a Torá, como é possível que David dissesse de si mesmo que 
era justo? (2 Samuel 22:21-25).  
 
“Retribuiu-me YHWH segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das 
minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos de YHWH e não me apartei 
perversamente do meu Elohim. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos 
seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da 
iniquidade. Daí, retribuir-me YHWH segundo a minha justiça, segundo a minha pureza 
diante dos seus olhos”.  
 
Se fosse impossível cumprir a Torá, como é possível que os pais de João Batista o tenham 
feito? Conforme o texto de Lucas 1:6: 
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“Ambos eram justos diante de Elohim, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos 
e mandamentos do Eterno”. 
 
Outros dirão: “A Torá é só para o povo judeu, não para os gentios”.  
 
Se assim fosse, então não havia pecadores entre os gentios, uma vez que o pecado é a 
transgressão da Torá, e se não há Torá não há pecado, cf. 1 João 3:4; 1 Coríntios 15:56; 
1 Timóteo 1:8-11.  
 
Se a Torá realmente não é para os gentios, tampouco há pecado entre os gentios, e se não 
há pecado entre os gentios, os gentios não precisam de ser salvos e o Messias morreu em 
vão por eles. Há que reflectir bem antes de tirar conclusões precipitadas, pois nenhum juiz 
dá indulto a um criminoso para que ele continue a pecar.  
 
O propósito do perdão é que a pessoa adopte uma nova conduta. Se o pecado é a 
transgressão da Lei/Torá segundo a Bíblia, então para uma pessoa deixar de pecar deve 
viver segundo os preceitos estipulados na Lei/Torá. Não com o intuito de ser salvo, porque 
ninguém se salva por cumprir a Lei (mas sim pela incomensurável graça divina), mas como 
uma consequência do ter sido salvo dos trilhos do pecado.  
 

26:4 Então, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo; e a terra dará a sua 
novidade, e a árvore do campo, o seu fruto.  

 
O primeiro resultado da obediência é que as chuvas virão a seu tempo. A chuva na terra de 
Israel, assim como no resto do mundo é deveras importante. Se não há chuva não há 
alimentos, e não havendo alimentos há fome e morte. Como tal, a bênção da chuva é 
fundamental para a vida na terra de Israel.  
 
Aqui fala-se nas chuvas a seu tempo; as chuvas principais em Israel caem no Outono (a 
temporã) e na Primavera (a chuva serôdia).  
 
A chuva temporã é a mais forte e prepara a terra para a plantação. A chuva tardia (serôdia) 
é menos forte mas mais importante porque ajuda a terra a amadurecer correctamente. 
Estas duas chuvas são as principais na terra, como está escrito em Deuteronómio 11:14: 
 
“darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais 
o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite”.  
 
Joel 2:23 “Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos em YHWH, vosso Elohim, porque 
ele vos dará em justa medida a chuva; fará descer, como outrora, a chuva temporã e a 
serôdia. 
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Tiago 5:7 Sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda de YHWH. Eis que o lavrador aguarda 
com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas.  

Segunda Leitura: 26:6-9 

26:6 Estabelecerei paz na terra; deitar-vos-eis, e não haverá quem vos 
atemorize; farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não 
passará espada. 

A segurança, cf. v. 5, e a paz são o resultado da obediência aos mandamentos. Quando 
não há obediência aos mandamentos não há segurança nem paz, como está escrito em 
1 Tessalonicenses 5:3 

“Quando andarem dizendo: Paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, 
como vêm as dores de parto à que está para dar à luz; e de nenhum modo escaparão”.  

Não são os acordos políticos de paz e segurança que trazem a paz e a segurança ao 
mundo, mas sim a obediência aos mandamentos da Torá dada pelo Eterno.  

26:9 “Para vós olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a 
minha aliança convosco”. 

Uma das provas de que o Eterno confirmaria a aliança com o Seu povo, era multiplicá-los 
na face da terra. O povo de Israel foi o único povo até hoje que manteve a sua identidade 
ao longo dos milénios, representado pela tribo de Judá, dado que as restantes tribos de 
Israel perderam a sua identidade, temporariamente, mas aos poucos têm vindo a 
despertar para a suas raizes hebraicas. 

Terceira Leitura: 26:10-46 

26:11 Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos 
aborrecerá.  

A morada refere-se ao templo, porque o tabernáculo já estava entre eles. Também é uma 
alusão ao corpo do Messias Yeshua, que é a morada do Eterno, como lemos em João 
1:14.  

“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua 
glória, glória como do unigénito do Pai”. 

Em terceiro lugar, é uma referência à nova Jerusalém que descerá sobre a terra depois 
do reinado messiânico, como lemos em Apocalipse 21:1-4: 
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E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, 
e o mar já não existe. E eu, João, vi a Santa Cidade, a nova Jerusalém, que de Elohim 
descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma 
grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Elohim com os homens, pois com 
eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Elohim estará com eles e será o seu 
Elohim. E Elohim limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, 
nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. 

  
“e a minha alma não vos aborrecerá” – O aborrecimento da alma do Eterno implica a 
expulsão da terra.  
 

26:12 “E andarei no meio de vós e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por 
povo”. 

Esta é a maior bênção que existe, usufruir da presença do Eterno nas nossas vidas. Este 
texto ensina-nos que a presença de YHWH manifesta-se como um resultado da 
obediência aos mandamentos. 

Como a presença de Yeshua é a expressão do Pai entre os homens, quando Ele caminhou 
entre os homens, YHWH caminhava entre os homens através do seu representante, como 
lemos em Isaías 7:14: 

“Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e 
dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel”.  

 
Mateus 1:22-23 Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte de 
YHWH pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será 
chamado pelo nome de EMANUEL (EMANUEL traduzido é: Elohim connosco).  
 
João 14:9b-11 Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês 
tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo 
de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou 
no Pai, e o Pai, em mim; crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.  
 

26:14-15 Mas, se não me ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e 
se rejeitardes os meus estatutos [chukotai], e a vossa alma se enfadar dos meus 
juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu 
concerto,  

 
Este texto fala das consequências da desobediência ao pacto. Como há um pacto entre 
YHWH e Israel, há condições e consequências para a convivência entre ambos. A condição 
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para poder permanecer no pacto e obter os benefícios deste é a obediência aos 
mandamentos, e as consequências da desobediência são as maldições.  
 
No total há 49 calamidades neste capítulo que são sete vezes sete. O mesmo texto convida-
nos a fazer sete subdivisões onde podemos encontrar sete calamidades em cada uma, nos 
versículos 16-17; 19-20; 22; 25-26; 29-31; 32-33 e 36-39. 
 

26:18 “Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos sete 
vezes mais por causa dos vossos pecados”.  

A palavra hebraica que foi traduzida como “castigarei” é “yasar” que significa “corrigir”, 
“disciplinar”, “sofrer”. Este texto ensina-nos que o Eterno manda estes sofrimentos com o 
propósito de levar ao arrependimento do povo para que este obedeça e retorne ao 
caminho da vida (Teshuvá).  

É o mesmo propósito que leva um pai a corrigir o seu filho para que este aprenda a 
comportar-se correctamente como está escrito em Hebreus 12:5-11: 

“e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: Filho meu, não 
menosprezes a correção que vem de YHWH, nem desmaies quando por ele és reprovado;  
porque YHWH corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina 
que perseverais (Elohim vos trata como filhos ); pois que filho há que o pai não corrige?  
Mas, se estais sem correcção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois 
bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos 
corrigiam, e os respeitávamos; não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai 
espiritual e, então, viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor 
lhes parecia; Elohim, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos 
participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser 
motivo de alegria, mas de tristeza; ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm 
sido por ela exercitados, fruto de justiça”.  
 
O propósito de YHWH quando manda as maldições (que vêm na sequência da 
desobediência, é corrigir a conduta do povo.  
 

26:23 Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém 
andardes contrariamente comigo, 

A mesma palavra “yasar” que aparece no versículo 18, aparece também neste versículo. 
Aqui foi traduzida como “corrigirdes”. A mesma palavra volta a aparecer no vs. 28.  

Isto ensina-nos que o propósito principal das maldições não é castigar, condenar ou 
rejeitar os desobedientes entre o povo, mas sim corrigi-los para que se arrependam dos 
seus maus caminhos e atentem para a instrução do Eterno.  
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26:24 Eu também serei contrário a vós outros e eu mesmo vos ferirei sete vezes 
mais por causa dos vossos pecados. 

O Eterno aumenta a severidade da correcção cada vez mais se o povo é obstinado. Isto 
é um exemplo para os pais que têm filhos rebeldes. Se o filho for persistente na rebeldia, 
há que aumentar as medidas de correcção até que haja uma humilhação no filho.  

Quanto mais cedo isso se fizer, mais fácil será controlar a sua rebeldia. Assim como o 
Eterno educa os seus filhos, assim também nós devemos educar os nossos filhos.  

26:25a Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança; 

Todos estes desastres vieram sobre os filos de Israel precisamente por causa do pacto 
que existe. Ser privilegiado implica também ter uma maior responsabilidade. Aquele que 
recebeu muito, mais lhe será exigido. 

26:31 E porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e 
não cheirarei o vosso cheiro suave.  

Aqui fala da destruição dos dois templos e de todo o tipo de lugares sagrados, sinagogas 
e casas de estudo (yeshiva). 

O conceito da destruição do templo não aparece pela primeira vez nos profetas, mas sim 
na Torá, como uma pequena semente, cf. Oseias 8:1; Miqueias 3:12; Isaías 64:10-11; 
Jeremias 26:18; 30:18; Daniel 9:26. 

Os profetas não introduzem novos conceitos, apenas desenvolvem aquilo que já está 
estabelecido na Torá, algumas delas ocultas.  

26:33 E vos espalharei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós; 
e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão em ruínas.   

Aqui é anunciado o exílio do povo. O exílio é o resultado da desobediência aos 
mandamentos, especialmente aos mandamentos dos anos sabáticos e a prática de 
idolatria.  

Se o povo de Israel tivesse andado em obediência aos preceitos do pacto, nunca teria 
passado pelo exílio.  

26:40-41 Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na 
infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que 
andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os 
fiz entrar na terra dos seus inimigos; se o seu coração incircunciso se humilhar, 
e reconhecerem a suas iniquidades. 
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Para que haja uma restauração total do povo de Israel, é necessário que haja 
arrependimento e confessar, não somente os pecados pessoais, mas também os pecados 
cometidos por toda a nação, como está escrito em Daniel 9:1-19  
 
No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos medos, o qual foi constituído 
rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos 
livros, que o número de anos, de que falara YHWH ao profeta Jeremias, que haviam de 
durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos. Voltei o rosto a YHWH, para o 
buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei a YHWH, meu Elohim, 
confessei e disse: ah! Senhor! Elohim grande e temível, que guardas a aliança e a 
misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos; temos pecado e 
cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos 
teus mandamentos e dos teus juízos; e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, 
que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também 
a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o corar de vergonha, 
como hoje se vê; aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os 
de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das 
suas transgressões que cometeram contra ti. Ó YHWH, a nós pertence o corar de vergonha, 
aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. A 
YHWH, nosso Elohim, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra 
ele e não obedecemos à voz de YHWH, nosso Elohim, para andarmos nas suas leis, que 
nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, 
desviando-se, para não obedecer à tua voz; por isso, a maldição e as imprecações que 
estão escritas na Lei de Moisés, servo de Elohim, se derramaram sobre nós, porque temos 
pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos 
juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo 
o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém.  
Como está escrito na Lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio; apesar disso, não temos 
implorado o favor de YHWH, nosso Elohim, para nos convertermos das nossas iniquidades 
e nos aplicarmos à tua verdade.  
Por isso, YHWH cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós; pois justo é YHWH, 
nosso Elohim, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz.  
Na verdade, ó Senhor, nosso Elohim, que tiraste o teu povo da terra do Egipto com mão 
poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido 
perversamente.  
Ó YHWH, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de 
Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das 
iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que 
estão em redor de nós.  
Agora, pois, ó Elohim nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu 
santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor.  
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Inclina, ó Elohim meu, os ouvidos e ouve; abre os olhos e olha para a nossa desolação e 
para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas 
perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias.  
Ó YHWH, ouve; ó YHWH, perdoa; ó YHWH, atende-nos e age; não te retardes, por amor 
de ti mesmo, ó Elohim meu; porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome.  

O profeta Daniel tinha lido no livro do profeta Jeremias que o exílio babilónico tinha que 
durar 70 anos. Por isso se recordou desta promessa de Levítico 26:40-45 e confessou os 
seus próprios pecados e os do seu povo. O mesmo fez Neemias, segundo está escrito em 
Neemias 1:5-6: 

“E disse: ah! YHWH, Elohim dos céus, Elohim grande e temível, que guardas a aliança e a 
misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos! Estejam, 
pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos, abertos, para acudires à oração do teu servo, 
que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos; e faço confissão 
pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti; pois eu e a casa de 
meu pai temos pecado”. 

Se os homens justos dessa geração, regressaram e restauraram 10% do povo de Israel 
do exílio babilónico, tinham a necessidade de fazer este tipo de confissão, quanto mais 
precisaremos nós de confessar os nossos pecados e do povo desta geração para que 
venha a redenção que finalmente fará com que todos os filhos de Israel voltem à terra dos 
nossos pais? 

“se o seu coração incircunciso se humilhar, e reconhecerem a suas iniquidades.” 

Pela primeira vez, aparece aqui o conceito de um coração incircunciso. O contexto mostra-
nos que um coração incircunciso é um coração de uma pessoa que não vive em 
obediência aos preceitos do pacto. Implica também, um coração altivo que não se humilha.  

A incircuncisão também implica insensibilidade aos impulsos divinos para não poder 
devolver o amor recebido. Além disso aprendemos que um coração incircunciso é alguém 
que não quer obedecer à Torá.  

Um coração circunciso portanto é um coração de uma pessoa que vivem no pacto em 
obediência, é um coração humilde que se submete, é um coração sensível aos impulsos 
que vêm do Espírito e devolve o amor recebido e é um coração disposto a obedecer à 
Torá.  

26:44 Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, 
nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com 
eles, porque eu sou YHWH, seu Elohim.  
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Aqui vemos que o pacto que foi feito com os patriarcas não pode ser anulado, por mais 
desobedientes que sejam os filhos de Israel. Ainda que muitos tenham violado o pacto, o 
Eterno é fiel e não anulará o pacto.  

26:45 Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, 
que tirei da terra do Egipto à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou 
YHWH.  

Quando os filhos de Israel estão nas terras dos seus inimigos, YHWH promete lembrar-se 
do pacto que foi feito com os seus antepassados quando saíram do Egipto.  

Daqui aprendemos que todas estas calamidades tinham que vir sobre os filhos de Israel 
por causa da sua desobediência aos mandamentos. Estas foram as condições e 
consequências estipuladas no pacto entre o Eterno e o povo; mas o pacto não termina ali. 

Há uma cláusula que fala da restauração depois de todas as correcções. Esta cláusula é 
também parte das promessas do pacto. YHWH cumpriu a sua parte do pacto ao expulsar 
os filhos de Israel da terra devido à sua desobediência, e Ele cumprirá também a sua parte 
do pacto que diz que os irá restaurar novamente.  

Em Deuteronómio 30, há mais detalhes sobre como será esta restauração, como lemos 
nos vs. 1-10: 

“Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante 
de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar YHWH teu Deus;  
e tornares a YHWH, teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, 
e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno,  
então, YHWH, teu Deus, mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará, de novo, 
de todos os povos entre os quais te havia espalhado YHWH teu Deus.  
Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará 
YHWH, teu Deus, e te tomará de lá.  
YHWH, teu Deus, te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás; e te fará 
bem e te multiplicará mais do que a teus pais.  
YHWH, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares 
YHWH, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas.  
YHWH teu Deus, porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus 
aborrecedores, que te perseguiram.  
De novo, pois, darás ouvidos à voz de YHWH; cumprirás todos os seus mandamentos que 
hoje te ordeno.  
YHWH, teu Deus, te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, 
no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra e te beneficiará; porquanto o SENHOR 
tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais;  
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se deres ouvidos à voz de YHWH, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus 
estatutos, escritos neste Livro da Lei, se te converteres a YHWH teu Deus, de todo o teu 
coração e de toda a tua alma”.  

Se o Eterno cumpriu a primeira parte do pacto, não cumprirá a outra? De modo algum! 

Logo, todo aquele que ensina que o pacto entre YHWH e Israel foi abolido ou que 
prescreveu, ou mesmo que foi substituído pelo novo pacto no sangue de Yeshua; 
logicamente que não conhecem a fidelidade dAquele que promete e cumpre.  

Ele cumpriu tudo o que prometeu até agora, e cumprirá também o resto. Amén! 

Se os filhos de Israel receberam estas maldições por ter uma atitude de desprezo contra 
os mandamentos da Torá dada a Moisés, como é que aqueles que reclamam as bênçãos 
das Escrituras em nome do Messias Yeshua, crêem que vão ser abençoados se 
continuam a desprezar os preceitos do pacto (os mandamentos)?  

Não há qualquer bênção se não houver obediência aos mandamentos. O Messias não 
veio para libertar-nos da Torá, mas sim da maldição inerente às transgressões da Torá, 
como está escrito em Gálatas 3:13: 

“o Messias nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em 
nosso lugar”. 

A maldição da Torá é aquela que recai sobre cada pessoa que deliberadamente 
desobedece aos mandamentos da Torá. Para que o Messias pudesse libertar o homem 
da maldição que está escrita na Torá sobre os desobedientes, ele teria que tomar a nossa 
maldição que nos estava associada por causa da nossa desobediência.  

Mas a história não termina aqui. Para que a bênção pudesse vir sobre nós era necessário 
transformar o nosso coração para que este fosse obediente aos mandamentos. E assim, 
quando nos arrependemos da desobediência, somos libertados das maldições da Torá e 
podemos receber as bênçãos da Torá através da nossa obediência que o testemunho do 
Messias gerou no nosso interior, como lemos em Romanos 1:5: 

“por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, para promover a obediência 
por fé, entre todos os gentios por amor do seu nome”,  

 
Romanos 6:17-18 Mas graças a Elohim porque, outrora, escravos do pecado, contudo, 
viestes a obedecer de coração à forma de doutrina [Torá] a que fostes entregues; e, uma 
vez libertados do pecado [das infracções da Torá], fostes feitos servos da justiça 
[expressada nos mandamentos].  
 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 33- BECHUKOTAI 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 14 

 

Ezequiel 36:26-27: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo; tirarei de 
vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e 
farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.  
 
Romanos 16:25-27: Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu 
evangelho e a pregação do Messias Yeshua, conforme a revelação do mistério guardado 
em silêncio nos tempos eternos, e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer 
por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a 
obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória, através 
do Messias Yeshua, pelos séculos dos séculos. Amém!  

Quarta Leitura: 27:1-5 

27:2 Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer voto com respeito 
a pessoas, estas serão de YHWH, segundo a tua avaliação. 

Depois do longo capítulo que fala de todas as calamidades que sobrevirão sobre os filhos 
de Israel na sequência da desobediência, agora vêm as instruções sobre os votos.  

Quando os filhos de Israel estão em situação de grande angústia, muitos deles fazem 
votos de entrega ao Eterno. É mais fácil ser devoto ao Eterno no meio da tribulação, do 
que quando as coisas correm bem. O homem tende a esquecer-se do Eterno quando o 
seu estômago está cheio.  

Mas quando está doente e pobre clama ao Eterno e faz promessas.  

Este capítulo regula certos tipos de promessas que uma pessoa pode fazer em 
determinados momentos da sua vida, desde votos para entregar dinheiro que representa 
o valor da pessoa, até votos para entregar casas.  

Em vez de entregar a alma, pode ser entregue dinheiro, que representa o valor dessa 
alma. Todavia, como já vimos anteriormente, o valor da alma de uma pessoa é demasiado 
alto para poder ser resgatada para que nunca veja a morte, cf. Salmo 49:7-8.  

Portanto, aqui trata-se de um preço simbólico que a Torá coloca sobre a alma de uma 
pessoa. Se alguém quer doar a sua vida ao templo, poderá fazê-lo representativamente 
em forma de dinheiro. Um Midrash diz: “se doares o valor de uma pessoa, será 
considerado como se a tivesses sacrificado”.  

27:3-4 Se o objecto da tua avaliação for homem, da idade de vinte anos até à de 
sessenta, será a tua avaliação de cinquenta siclos de prata, segundo o siclo do 
santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de trinta siclos.  
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O valor que aqui se apresenta não tem a ver com o preço de uma pessoa que se tenha 
apresentado na venda de escravos, mas sim um preço fixo que estipula a Torá segundo o 
sexo e a idade.  
 
Tampouco deve ser entendido como se certas pessoas tivessem mais valor que outras, ou 
como se o homem tivesse mais valor do que a mulher, porque todos têm o mesmo valor 
diante do Eterno. 
 
Para que uma pessoa possa dar dinheiro em representação da sua alma, terá que o fazer 
segundo a sua capacidade para produzir bens materiais. Aqueles que são dotados de maior 
força física têm mais possibilidades de produzir riquezas através do seu trabalho físico.  
 
Logo o varão que tem entre 20 e 60 anos tem que pagar mais do que qualquer outro, porque 
nessa idade tem a sua máxima capacidade para produzir riqueza mediante o seu trabalho 
físico.  
 
Uma mulher com a mesma idade normalmente não tem a mesma capacidade física e 
portanto a Torá não exige tanto dela, para que não se sinta inferior ao homem se não pode 
chegar ao mesmo nível de produção.  
 
A Torá aceita as ofertas segundo a capacidade de cada um, como lemos em 2 Coríntios 
8:12: 
 
“Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o 
que ele não tem”. 
 
Este texto também nos ensina que relativamente à avaliação da alma, o pobre não é visto 
como inferior ao rico, já que são avaliados como iguais, desde que reúnem os requisitos da 
idade.  
 
No entanto, se alguém é pobre e deseja entregar um dinheiro conforme a avaliação da sua 
alma, pode fazê-lo com menos dinheiro, segundo o sacerdote o estipule, e nesse caso é 
contado diante do Eterno, como se tivesse oferecido todo o dinheiro correspondente, cf. v. 
8.  
 
Segundo Maimónides, todo o dinheiro oferecido ao Eterno relativamente a valores de 
pessoas, foi utilizado para as reparações do templo.  
 

27:5 Se a idade for de cinco anos até vinte, a tua avaliação do homem será de 
vinte siclos, e a da mulher, de dez siclos.  
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Uma criança de cinco anos não pode pronunciar um voto para entregar dinheiro num templo 
segundo o valor da sua alma. Esta avaliação é para um adulto que deseja dar dinheiro pela 
alma de um menino ou de uma menina que sejam menores de idade. O mesmo sucede 
com as crianças de um mês até cinco anos.  
 

Idade Homens Mulheres 
1 mês – 5 anos 5 shekel 3 shekel 

5 – 20 anos 20 shekel 10 shekel 
20 – 60 anos 50 shekel 30 shekel 

60 anos ou mais 15 shekel 10 shekel 
 

27:12 O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau; segundo a avaliação do 
sacerdote, assim será.  

Este texto ensina-nos que o livro de Vayikrá (Levítico), foi escrito primeiramente para os 
sacerdotes. Por isso, este livro recebeu também o nome de “Torah Kohanim” que traduzido 
significa a “Torá/Instrução dos sacerdotes”. 

Quinta Leitura: 27:16-21  

27:21 Porém, havendo o campo saído livre no Ano do Jubileu, será santo a 
YHWH, como campo consagrado; a posse dele será do sacerdote. 

As coisas consagradas ao Eterno são entregues ao templo, ou aos sacerdotes.  

Sexta Leitura: 27:22-28 

27:28 Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar a YHWH de 
tudo o que tem, de homem, ou de animal, ou do campo da sua possessão, se 
venderá nem resgatará; toda coisa consagrada será uma coisa santíssima a 
YHWH.  

YHWH valoriza imenso as coisas e as pessoas que lhe são consagradas, quando estas 
provém de um coração devoto.  

Por isso são elevadas ao nível mais alto da santidade e só podem ser utilizadas pelos 
sacerdotes, cf. 1 Samuel 1:24-28.  

Sétima Leitura: 27:29-34 

27:30 Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das 
árvores são de YHWH; santas são a YHWH.  
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Esta é a primeira vez que se menciona a entrega do dízimo como um mandamento directo. 
Portanto, o dízimo é um princípio que vem desde o início da criação, quando o homem 
não podia comer de todas as árvores. Parte do trabalho não se come, deve sim ser 
entregue ao Eterno. 

Este texto mostra-nos que o dízimo realmente é do Eterno. O homem não deve dar o 
dízimo como sendo uma oferta, mas sim partindo do princípio que dá ao Eterno parte do 
que é seu. Ou seja, apesar de ser nosso, não é verdadeiramente nosso, já que todo o 
produto da terra pertence ao Eterno.  

Isto não quer dizer que se deve dar o dízimo de tudo o que há no campo, mas sim de tudo 
o que o proprietário colhe do seu campo ou das suas árvores. O dízimo dá-se a partir da 
quantidade que é recolhida.  

27:32 No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar 
debaixo da vara, o dízimo será santo a YHWH.  

Também se entrega o dízimo dos animais. O dízimo dos animais é separado uma vez por 
ano, para ser levado a Jerusalém e ser oferecido no altar. Só se entrega o sangue e as 
partes designadas para o sacrifício, mas a carne é comida pelo dono e pela sua família.  

Estas duas áreas, o fruto da terra e o aumento dos animais, representam todo o trabalho 
produtivo do homem. Portanto o homem deve dar o dízimo de tudo o que ganha, ao Eterno, 
como lemos em Lucas 18:12b: 

“e dou os dízimos de tudo quanto possuo”. 

Mateus 23:23 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dais o dízimo da hortelã, 
do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a 
fé; deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. 

E como habitual, depois de ter terminado um livro da Torá dizemos:  

Chazak, chazak, ve-nitchazek! – Sê forte, sê forte e sejamos fortalecidos! 

Fim da Parashá 33- BeChukotai- Nos meus estatutos. 

 


