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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 34- BeMidbar (No deserto) 
(Números 1:1 – 4:20) 

 
Referência nos Profetas: Oseias 1:10 – 2:20 
Referência nos Escritos Apostólicos: 1 Coríntios 12:12-20 
Salmo complementar: 122 
 
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: 34- BeMidbar (de Números 1:1 – 4:20)  

Significa “no deserto”.   

Esta semana, damos início à leitura do terceiro livro da Torá – Números.  

Primeira Leitura: 1:1 – 19 

1:1 Falou mais YHWH a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, 
no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egipto, 
dizendo”.   

 
A palavra que foi traduzida como deserto é “midbar” que significa “deserto”, e vem da raiz 
“davar”, que por sua vez significa “falar”.  
 
A palavra “midbar” não significa somente “deserto” em todo o seu sentido literal da palavra 
portuguesa, que denota “uma área árida, geralmente cheia de areia e com muito pouca ou 
nenhuma vegetação”. A palavra poderá apontar para um sítio deserto no sentido de 
desabitado, e isso fará mais sentido na medida em que o povo de Israel trouxe muito gado 
consigo quando saiu do Egipto.  

A Torá não nos diz que os animais comeram o maná do deserto. Logo tudo indica que 
haveria pasto suficiente para eles nos 40 anos naquele lugar, cf. Números 32:1. 

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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Como o “midbar” se encontra fora da civilização, constitui-se como um lugar adequado para 
falar em privado, sem ter que correr o risco de ser ouvido pelos demais. Portanto, este 
lugar, onde se pode falar em privado, chegou a ser chamado midbar que literalmente 
significa “conversação”. O midbar é o lugar onde se pode falar de coisas íntimas sem ser 
molestado por outros, como lemos em Oseias 2:14: 

“Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração.”  
 
Por que razão o Eterno levou Israel ao deserto? Para falar pessoalmente com a sua noiva, 
entrar no pacto matrimonial com ela e ali entregar-lhe o contrato de casamento (ketubah), 
a Torá.  
 
A Torá não foi entregue na terra de qualquer homem, mas sim na terra de ninguém, para 
mostrar que não pertence somente ao povo de Israel, mas sim a todos os homens da terra.  
 
Quando passamos por um deserto, não devemos encarar isso como algo negativo, mas 
sim como uma possibilidade de podermos aproximarmo-nos do Eterno, e receber as 
palavras e instruções do Pai que nos ama e cuida de nós nos lugares desertos onde 
aprendemos a depender dEle e não das nossas próprias capacidades.  
 
A passagem de 40 anos pelo deserto teve como um dos propósitos, preparar o povo para 
entrar na terra prometida, moldar e transformar os seus corações.  
 
Todos nós em determinada fase da nossa vida, após aceitarmos Yeshua como Nosso Único 
e Suficiente Salvador, passaremos pelo deserto, onde experienciaremos o processo de 
santificação, de Teshuvá, isto é, o retorno ao caminho que nos leva ao Pai, caminho esse 
que foi reaberto pelo sangue derramado pelo Seu Filho, Yeshua.  
 

1:2 “Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas 
famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o 
homem, cabeça por cabeça”. 

Esta foi, segundo a Torá, a quarta vez em que os filhos de Israel foram contados. A primeira 
quando desceram ao Egipto (Êxodo 1:5). A segunda foi quando saíram do Egipto (Êxodo 
12:37). A terceira foi no deserto antes da construção do tabernáculo (Êxodo 30:11-16; 
38:25-26). Agora o Eterno ordena que sejam contados mais uma vez.  

No primeiro dia do segundo mês, na lua nova, YHWH ordenou que se fizesse este censo. 
Segundo Números 10:11, no dia 20 do mesmo mês teriam que partir do lugar de onde 
estavam.  
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Logo teriam menos de 20 dias para contar todos os varões com idades entre 20 e 60 anos. 
Em menos de três semanas teriam terminado todo o trabalho de contagem. Além disso, 
segundo Números 9:11, aqueles que estiveram impossibilitados de sacrificar Pêssach (a 
Páscoa) durante o primeiro mês, poderiam fazê-lo na tarde do dia 14 do segundo mês. 
Portanto, é possível que tivessem terminado todo o censo antes do dia 14 do segundo mês. 
Isto mostra-nos a prontidão na obediência e eficiência impressionante que tinham os líderes 
para organizar o povo. Não havia preguiça, sim disciplina e ordem.  

Cada chefe tinha que se esforçar tremendamente para contar os membros da sua tribo. 
Suponhamos que tinham que fazer a contagem em dez dias. Então, Nassom, o chefe da 
tribo de Judá, tinha que contar quase 7500 pessoas por dia, para chegar aos 74600 que 
compreendiam a sua tribo. Em Israel não há lugar para a preguiça. A ociosidade é abono 
para o pecado.  

“cabeça por cabeça” – em hebraico lemos a palavra “legulguelotam” quem vem da mesma 
raiz que Gólgota, o lugar da morte do Messias Yeshua. Isto aponta para uma relação 
curiosa, somente aqueles que são expiados pela morte do Messias, serão finalmente 
contados como parte de Israel, cf. Actos 3:23. 

1:3 “Da idade de vinte anos para cima, todos os que em Israel podem sair à 
guerra, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão.”  

A palavra hebraica que foi traduzida como “guerra” é “tsavá” que significa “exército”. Esta 
palavra não implica apenas que podiam sair à guerra, mas sim que estavam organizados 
como um exército.  
 
A mesma palavra usa-se para as estrelas que são chamadas o “exército do céu”, cf. 
Génesis 2:1; Deuteronómio 4:19. Os levitas também são organizados como “tsavá”, cf. 
4:23, e eles não saíam à guerra. Isto ensina-nos que tsavá tinha mais a ver com ordem e 
disciplina do que com guerra.  
 
Era uma disciplina militar dentro do povo de Israel no deserto, como está escrito em Êxodo 
12:41 e 51. 
 
“E aconteceu que, passados os quatrocentos e trinta anos, naquele mesmo dia, todos os 
exércitos de YHWH saíram da terra do Egipto.”  
 
“E aconteceu naquele mesmo dia que YHWH tirou os filhos de Israel da terra do Egipto, 
segundo os seus exércitos.”  
 
A ordem e a disciplina são conceitos fundamentais para que o povo de Israel possa 
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funcionar adequadamente e seguir em frente. Este livro de Números ensina-nos sobre a 
importância de ter um rígido controlo das pessoas nas congregações para que a mesma 
possa funcionar correctamente.  
 
A desordem e a anarquia vêm do pecado. YHWH é um Elohim de ordem, como lemos em 
1 Coríntios 14:33; 40: 
 
“Porque Elohim não é Elohim de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos 
santos (…) Mas faça-se tudo decentemente e com ordem.”  

Em Israel somente são contados os disciplinados. Aqueles que não estão dispostos a 
submeter-se à disciplina de YHWH, à sua Torá e aos seus líderes, não são aptos para ser 
contados. YHWH não conta com os indisciplinados. Poderá entretanto fazer com que os 
indisciplinados sejam corrigidos passando por vezes por momentos de grande humilhação, 
para que se arrependam da sua conduta e se voltem para o Eterno. É esse o propósito de 
YHWH, que todo o homem se salve.  

Também aprendemos deste texto que somente aqueles que estão prontos para sair à 
guerra são contados dentro de Israel, cujo nome significa “aquele que luta juntamente com 
Elohim”. Somente aquele que está disposto a lutar para vencer é contado dentro de Israel, 
como está escrito em Apocalipse 2:7b, 11b, 17b, 26-28; 3:5, 12, 21:  

“Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus 
(…) O que vencer não receberá o dano da segunda morte. (…) Ao que vencer darei a comer 
do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca (…) E ao que vencer, e guardar até ao 
fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, E com vara de ferro as regerá; e 
serão quebradas como vasos de oleiro; como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a 
estrela da manhã. (…) O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma 
riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante 
dos seus anjos. (…) A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca 
sairá (…) Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como 
eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono.” 

Aqui vemos a importância que a luta tem para um Israelita. Somente aqueles que lutam 
podem ser vencedores. A luta é parte de Israel. YHWH só conta com aqueles que estão 
dispostos a disciplinar-se e a lutar contra todo o inimigo que se opõe a Ele, à sua Torá e ao 
seu Messias. Resistir à opressão é uma forma de luta. 

1:4 “Estará convosco, de cada tribo, um homem que seja cabeça da casa de 
seus pais.”  
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A palavra hebraica que foi traduzida como “cabeça” é “rosh”, e significa literalmente 
“cabeça”. Em algumas traduções aparece a palavra “líder” ou “chefe”. 

A cabeça está acima do resto do corpo, e tem a função de dar ordens; esta tem controlo 
sobre todo o corpo. Os líderes são colocados acima do povo para dirigir, como lemos em 
Mateus 24:45-47: 

“Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para 
dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando 
vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens.” 

A ideia de que somos todos iguais é um erro, e atenta contra a ordem da criação e contra 
o Criador. É fundamental saber estabelecer a diferença entre valor e posição. É muito 
importante que se entenda essa diferença.  

É facto que todas as pessoas têm o mesmo valor, e cada um de nós é extremamente 
valioso. O valor da vida humana não depende da capacidade da pessoa, mas sim de ter 
sido criada à imagem e semelhança de Elohim, por muito deteriorada que essa imagem se 
venha a tornar. YHWH mostrou com a morte de Yeshua quanto vale uma pessoa.   

Contudo, uma pessoa que tem uma posição alta merece mais respeito pela sua posição. É 
uma honra dobrada. Deve receber honra como ser humano, honra essa que se dá a todas 
as pessoas, e honra pela sua função, porque essa função reflecte a autoridade de YHWH. 

1:5 “Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: De Rúben, 
Elizur, filho de Sedeur;” 

Aqui vemos como os líderes são designados pelo nome para que todo o povo saiba quem 
são aqueles que foram destinados para liderar. Só havia um líder para cada tribo. Não pode 
haver dois chefes numa administração adequada, porque um corpo com duas cabeças está 
enfermo. Todo o mundo tinha que saber quem era o seu líder.  

1:10 “Dos filhos de José: De Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, 
Gamaliel, filho de Pedazur;”  

Elisama era o avô de Josué, segundo 1 Crónicas 7:26.  

Segunda leitura, 1:20-54 

1:20 “Foram, pois, os filhos de Rúben, o primogénito de Israel, as suas gerações, 
pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, 
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cabeça por cabeça, todo o homem de vinte anos para cima, todos os que podiam 
sair à guerra,”  

Rúben aparece primeiro na lista, como se fosse primogénito, ainda que tivesse perdido a 
sua primogenitura, segundo 1 Crónicas 5:1. O seu arrependimento devolveu-lhe o direito 
de ser nomeado primeiro nas listas de genealogias. 

A maior idade segundo as escrituras começa aos 20 anos. Essa é a única idade dada como 
referência para a maior idade Bíblica. Daqui aprendemos, que é a partir dos 20 anos que o 
Eterno considera que o ser humano passa a ser responsável pelos seus actos, e a 
responder pelas suas escolhas e decisões. Enquanto não atingir essa idade, está sob 
responsabilidade dos seus pais ou tutores, Hebreus 12:8-10.  

1:23 “Foram contados deles, da tribo de Simeão, cinquenta e nove mil e 
trezentos.”  

A tribo de Simeão perdeu cerca de 63% da sua população no censo que se fez 38 anos 
depois, cf. Números 26. Isto foi devido à praga que veio por causa do pecado com as 
midianitas, como consequência do mau exemplo de um dos líderes, cf. Números 25:6-14.  

Isto ensina-nos acerca da importância do impacto do exemplo de um chefe, um líder. Pelo 
seu pecado chegou uma grande praga sobre toda a tribo, por esta, como um todo, ter 
seguido o seu exemplo. O poder do exemplo é forte, especialmente nos líderes.  

1:51 “E, quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão; e, quando o 
tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão; e o estranho 
que se chegar morrerá.” 

A palavra hebraica que foi traduzida como estranho é “zar”, que significa “estrangeiro”, 
“estranho”, “profano”, “bastardo”. Isto ensina-nos que desde o pecado do adultério espiritual 
com o bezerro de ouro, os filhos de Israel foram considerados como ilegítimos, excepto os 
Levitas, porque eles não se tinham contaminado com esse pecado.  

1:52 “E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, 
e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos.”  

A bandeira de cada tribo representa uma identidade. Cada pessoa identifica-se com a 
bandeira da sua tribo. Cada bandeira tinha uma mensagem que se relacionava com algo 
particular de cada tribo. Segundo o Targum Yonatán, as bandeiras foram feitas de seda, 
com diferentes cores que correspondiam às doze pedras do peitoral do juízo do Sumo-
Sacerdote.  



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 34- BEMIDBAR 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 7 

 

Dentro da identidade geral que cada um tem com todo o povo, é bom ter também uma 
identidade tribal. Uma tribo constitui um agrupamento limitado dentro da nação, e é maior 
que uma família. Poderíamos comparar as tribos com as diferentes congregações ou 
movimentos messiânicos e nazarenos existentes pelo mundo.   

Este texto ensina-nos que é importante que cada membro de Israel tenha uma identidade 
com a sua própria organização ou congregação. Cada um deve ser parte de uma 
congregação, onde se identifica e onde se sente em casa, entre pessoas que pode chamar 
“os seus” como lemos em Actos 4:23:  

“E, soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos 
sacerdotes e os anciãos.” 

Será que o leitor, tem algum grupo de pessoas ou uma congregação que considera como 
sua, onde estão aqueles que considera como seus? Muitos infelizmente não têm esse 
conforto e convívio caloroso. Todos os que se encontram nessa situação, devem pedir ao 
Pai que os possa integrar e formar parte de um grupo espiritual, que será a sua identidade 
tribal dentro da identidade geral do povo de Israel. É necessário ser parte de uma 
congregação para poder funcionar correctamente como Israelitas, como lemos em Hebreus 
10:25 

“Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos 
uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.” 

Segundo o midrash, estas foram as cores e as ilustrações das bandeiras: 

    

Judá – cor azul celeste, techelet, com a 
figura de um leão. 

  

 

Ruben- Vermelho com uma flor de 
mandrágora, semelhante a um homem. 
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Isaacar – cor negra com o sol e a lua. 

  

 

Simeão– verde com uma cidade (Shechem). 

 

  

Zebulon – cor branco com um navio. 

  

  

Gad – Círculos brancos e negros com uma 
tropa de soldados. 

 

  

Efraim – negro com um novilho. 

  

Dan – ópalo com uma serpente (Sansão). 
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Manassés – negro com um boi (Gideão). 

  

Asser – cor de pérola com uma oliveira. 

 

 
 

  

Benjamim – cores de todas as demais 
tribos com um lobo em cima. 

  

      

Naftalí – cor de vinho diluído, com um veado. 

  

  

 

A bandeira de Levi era feita de três cores: branco, negro e vermelho, e tinha o peitoral do 
juízo bordado acima.  

Como podemos resolver a tensão que existe entre o individualismo e o colectivismo?  
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Uma pessoa espiritualmente imatura só pensa em si mesma. Não vê mais além do seu 
nariz. Não tem amor, só busca a sua própria felicidade e relaciona-se com os outros com o 
propósito de satisfazer os seus interesses próprios.  

Por sua vez, uma pessoa que é espiritualmente madura busca também satisfazer as 
necessidades de todos aqueles que o rodeiam porque ama o seu próximo como a si 
mesmo. Está disposto a sacrificar os seus próprios desejos para satisfazer as necessidades 
dos demais, não obstante, sempre em conformidade com a Torá do Eterno. 

O individualismo manifesta-se com o desejo de satisfazer o ego, mas não necessariamente 
como um isolamento dos demais, mas sim relacionando-se com o colectivo, mas sempre 
com o propósito egoísta de se satisfazer a si mesmo.  

O comunismo aproveitou-se de parte de um princípio da Torá para levar a cabo a sua 
própria visão equivocada. É o princípio do predomínio do colectivo sobre o indivíduo, onde 
o colectivo é mais importante que o individuo e o indivíduo deixa de buscar o interesse 
próprio com o propósito de beneficiar o colectivo.  

Com este princípio fortaleceu-se o movimento comunista e chegou a ter muito poder 
durante um tempo. Não porque a visão comunista tenha sido correcta (até porque chega a 
ser mesmo contra os princípios estabelecidos pelo Eterno) mas sim porque a forma de levar 
a cabo a visão baseou-se num princípio divino. 

Se uma pessoa aprende a considerar o colectivo como mais importante que ela mesma, 
poderá chegar a formar, junto com outros que têm o mesmo pensamento, um corpo 
tremendamente potente. O facto de aprender a trabalhar num grupo, é algo muito 
importante para o desenrolar do Reino. Este princípio vemos no livro de Actos dos 
Apóstolos.  

Nesta Parashá encontramos o equilíbrio perfeito entre o individuo e o colectivo. Cada 
indivíduo foi contado, o que demonstra que cada pessoa é importante e digna de ser levada 
em conta.  

Já o individuo, encontra-se num colectivo maior que é mais importante que ele. O individuo 
deve buscar o bem do colectivo e o colectivo deve buscar o bem do individuo. Para que 
Israel possa seguir adiante como povo, os indivíduos terão que aprender a levar ao 
colectivo tudo o que seja necessário para que se mantenha unido e continue a prosperar. 
E o colectivo tem que se preocupar pelos indivíduos que o compõe, como está escrito em 
Actos 2:44-45: 

“E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas 
propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um.”  
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Actos 4:32-35 está escrito:  

“E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma 
do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos 
davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Yeshua, e em todos eles 
havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum; porque todos os 
que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o 
depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que 
cada um tinha.” 

Um líder deve buscar o bem de todos aqueles que estão sobre a sua autoridade. Se ele 
favorece apenas um grupo reduzido do seu povo, não é um bom líder.  

Terceira Leitura, 2:1-34 

2:3 “Os que armarem as suas tendas do lado do oriente, para o nascente, serão 
os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naassom, 
filho de Aminadabe, será príncipe dos filhos de Judá.” 

A Judá ficou estipulado que acamparia a oriente do tabernáculo juntamente com Isaacar e 
Zebulon. O oriente é o lugar de onde nasce o sol, em frente à entrada do tabernáculo. Judá 
foi a tribo predominante das três.  

Aqui vemos que há um agrupamento de três tribos, e uma delas é líder sobre as outras 
duas. A ordem divina é ter um líder para cada agrupamento. Havia três chefes sobre as três 
tribos, mas um deles estava acima dos outros dois. O mesmo padrão de organização 
encontra-se nos outros agrupamentos.  

Neste capítulo da Torá é destacada a importância dos líderes, cf. v. 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 
20, 22, 25, 27, 29. Se não existirem líderes no meio de um povo, esse povo acabará por 
perecer.  

2:10 O estandarte do arraial de Rúben, segundo as suas turmas, estará para o 
lado sul; e Elizur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Rúben.  

Ruben ficou no lado sul, juntamente com Simeão e Gad. 

2:18 O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o 
lado ocidental; e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. 

Efraim ficou a ocidente, juntamente com Manassés e Benjamim.  
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2:25 O estandarte do arraial de Dã estará para o norte, segundo as suas turmas; 
e Aiezer, filho de Amisadai, será príncipe dos filhos de Dã.  

 
Dan ficou acampado a norte, juntamente com Asser e Naftali. Além de contar cada tribo e 
a soma de todo o povo, também há um cálculo dos integrantes de cada um dos quatro 
acampamentos com três tribos cada um. Isto ensina-nos sobre a importância de organizar, 
apontar e ser organizado em todas as coisas.  

 

Judá, Ruben, Efraim e Dan correspondem às quatro caras dos seres angelicais que estão 
junto ao Trono. Leia-se Ezequiel 1:10: 

“A forma de seus rostos era como o de homem; à direita, os quatro tinham rosto de leão; à 
esquerda, rosto de boi; e também rosto de águia, todos os quatro”.  

Homem – Ruben, cf. Génesis 29:32; 

Leão (direita) – Judá, cf. Génesis 49:9; 

Boi (esquerda) – Efraim, cf. Deuteronómio 33:16-17. 

Águia – Dan “uma serpente (com asas)” cf. Génesis 49:17. 

Há uma semelhança entre o céu e a terra. Israel reflecte o celestial.  

Pastos para o gado Pastos para o gado 

Pastos para o gado Pastos para o gado 

O ACAMPAMENTO DE ISRAEL 

O ACAMPAMENTO DE LEVI 

MOISÉS 
ARÃO 

E FILHOS 
 

 

A tenda da 

shechiná 
Gerson  
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Quarta Leitura: 3:1-13  

3:9 Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos; dentre os filhos de Israel lhes 
são dados em dádiva.  

 
Por um lado os levitas foram dados a Arão e os seus filhos, os sacerdotes. Os levitas tinham 
que servir aos sacerdotes, cf. 3:6. Por outro lado foram dados ao Eterno, cf. 3:12.  
 
Aquele que se entrega ao Eterno, entrega-se à liderança instituída por Este. Se alguém diz 
que serve ao Eterno mas não se submete à liderança instituída por Ele, é um mentiroso.  
 

3:12 E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar 
de todo o primogénito que abre a madre, entre os filhos de Israel; e os levitas 
serão meus. 

 
Os levitas representam os primogénitos e foram escolhidos no lugar destes. Desde o 
princípio, os primogénitos foram designados para ser sacerdotes, mas devido ao pecado 
do bezerro de outro, perderam o direito de servir no santuário. Como os levitas não 
participaram nessa rebelião, foram os escolhidos para assumir o lugar dos primogénitos 
como ministros no tabernáculo.  
 

3:13 Porque todo primogénito meu é; desde o dia em que feri a todo o primogénito 
na terra do Egipto, santifiquei para mim todo o primogénito em Israel, desde o 
homem até ao animal; meus serão; eu sou YHWH.  

 
Os primogénitos ainda pertencem ao Eterno de uma forma especial, apesar de já não 
poderem servir no templo como sacerdotes. 
 
Quinta Leitura: 3:14-39 
 

3:17 Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gérson, e Coate, e 
Merari.  

 

Destes três filhos de Levi, nasceram três grandes famílias, três clãs. Cada clã foi contado 
como separado e tinha um trabalho específico no tabernáculo. O clã de Coate foi o mais 
elevado espiritualmente, e por isso podia levar os objectos mias sagrados. Moisés e Arão 
descendiam de Coate.  

Nome do clã Texto Quantidade 
Gérson Números 3:22   7,500 
Coate Números 3:28   8,600 
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Merari Números 3:34   6,200 
SOMA   22,300 

 
3:30 E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho 
de Uziel.  

 
Este Elisafã, que também foi chamado Elsafã, foi o chefe do clã dos coatitas. Em Êxodo 
6:18 são mencionados os quatro filhos de Coate, segundo a seguinte ordem, Anrão, e Isar, 
e Hebrom, e Uziel.  
 
É muito provável que essa fosse a sua ordem de nascimento. Em Êxodo 6:21 está escrito 
que Isar, que foi o segundo filho de Coate, é pai de Corá. Este Corá foi quem mais tarde 
liderou a revolta contra Moisés e Arão.  
 
Em Êxodo 6:22 está escrito que Uziel, que foi o quarto filho de Coate, gerou a Misael, Elsafã 
e Sitri.  
 
Isar era o irmão mais velho de Uziel. O filho primogénito de Isar foi Corá. Uziel era o irmão 
mais novo. O seu filho, Elsafã chegou a ser líder dos filhos de Coarte. O filho do irmão mais 
novo, recebeu a posição mais elevada do clã. Normalmente os maiores são quem lideram 
os menores, não o contrário.  
 
Neste caso, o Eterno mudou a ordem natural em prol da ordem profética. Por essa razão 
surgiu a inveja no primo Corá que provavelmente era mais velho que Elsafã, porque o seu 
pai era mais velho que o pai de Elsafã.  
 
Provavelmente terá pensado: “Por que razão o meu primo, que é mais novo que eu, e filho 
do irmão mais novo da família, tem que ser o líder sobre nós?” 
 
As Escrituras ensinam-nos que uma atitude de inveja e rivalidade, que não é corrigida a 
tempo, leva a essa rebeldia que logo chega a dimensões catastróficas, como no caso em 
que a terra abriu a sua bosca e os engoliu, cf. Números 16:32.  
 
Por outro lado, temos nas Escrituras dois exemplos bons de humildade, em Arão e 
Manassés. Eles não tiveram inveja dos seus irmãos menores que chegaram a ter uma 
posição superior à deles.  
 

3:39 Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por 
mandado de YHWH, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima 
foram vinte e dois mil.  
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Há uma diferença de 300 homens entre a soma das três quantidades mencionadas de cada 
clã (ver tabela acima). Estes 300 são os primogénitos dos levitas, que por serem 
primogénitos tinham que servir no santuário, e portanto não podiam representar os outros 
primogénitos. Por isso restavam 22 mil dos levitas que podiam substituir os primogénitos 
do resto de Israel, como lemos em 3:41, 45: 
 
“E para mim tomarás os levitas (eu sou YHWH) em lugar de todo primogénito dos filhos de 
Israel e os animais dos levitas em lugar de todo primogénito entre os animais dos filhos de 
Israel (…) Toma os levitas em lugar de todo primogénito entre os filhos de Israel e os 
animais dos levitas em lugar dos seus animais; porquanto os levitas serão meus. Eu sou 
YHWH”. 
 
Sexta Leitura: 3:40-51 
 

3:43 E todos os primogénitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade 
de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram vinte e dois 
mil e duzentos e setenta e três.  

 
Comos os levitas representavam os primogénitos, tinha que haver uma quantidade igual 
entre os levitas e os primogénitos. Os primogénitos de todo o Israel, sem contar com os 
primogénitos dos levitas, eram 22 273. Como havia 22 000 levitas que não eram 
primogénitos, havia 273 primogénitos dos filhos de Israel que não tinham levitas para os 
substituir.  
 
Por essa razão, esses 273 tinham que pagar um resgate de 5 shekels por cada um e 
entregar ao Sumo-Sacerdote Arão e aos seus filhos, cf. v. 48.  
 
Isto ensina-nos que há momentos em que se pode dar dinheiro em vez de um serviço que 
não se possa cumprir por uma razão justificada. Os 273 primogénitos não podiam servir no 
santuário, mas podiam substituir o seu serviço com um pagamento monetário. 
 
Sétima Leitura: 4:1-20  
 

4:4 Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas 
coisas santíssimas. 

 
Os Coatitas foram escolhidos para levar sobre os seus ombros os objectos mais sagrados. 
 

4:6 e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela 
estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais.. 
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Não se sabe qual o animal denominado tachash que em algumas versões é traduzido como 
texugo. Contudo, o dicionário de STRONG diz que apesar de ser indefinido, seria 
certamente um animal limpo, o que descarta a possibilidade de ser um texugo. Segundo o 
Talmude, este animal que teria um só chifre, só existiu na época de Moisés.  

“um pano, todo azul” A Arca era o único objecto que era coberto com cor azul quando era 
transportada. Dessa forma, distinguia-se e assim podia ser um guia para os filhos de Israel, 
como lemos em Josué 3:3-4: 

“e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto de YHWH, vosso Elohim, 
e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, 
contudo, distância entre vós e ela, como da medida de dois mil côvados; e não vos chegueis 
a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir; porquanto por este caminho nunca 
passastes antes”.  

A Arca simboliza o Messias, que vai sempre na frente do povo. A arca passou diante dos 
filhos de Israel através do rio Jordão, que representa a morte e a ressurreição. Isto ensina-
nos que o povo de Israel poderá atravessar a morte e sair com vida através do Messias 
Yeshua, que foi na frente e abriu caminho.  

4:13 E tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano de púrpura.  

Segundo o Midrash, durante o transporte, o fogo do altar foi coberto com uma vasilha de 
cobre para que não se apagasse e não se propagasse.  

4:15 Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o 
santuário e todos os instrumentos do santuário, então, os filhos de Coate virão 
para levá-lo; mas no santuário não tocarão para que não morram; este é o cargo 
dos filhos de Coate na tenda da congregação.  

Se Uzá tivesse lido bem a Torá, não teria tocado na arca e assim não morreria, como lemos 
em 2 Samuel 6:6-7: 

“E, chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Elohim e segurou-a, porque 
os bois a deixavam pender. Então, a ira de YHWH se acendeu contra Uzá, e Elohim o feriu 
ali por esta imprudência; e morreu ali junto à arca de Elohim”.  

O censo dos levitas em Números 26:62 mostra-nos um facto curioso. Houve um aumento 
de apenas 700 levitas em 38 anos. A tribo de Manassés tinha aumentado 64%.  

4:16 Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da 
luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da 
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unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus 
móveis. 

Eleazar, filho de Arão, tinha o cargo de supervisor, administrador geral, do trabalho dos 
demais filhos de Coate e dos objectos mais sagrados do tabernáculo. A responsabilidade 
para supervisionar a carga dos descendentes de Gersón e Merari, era de Itamar, cf. 4:28, 
33.  

Segundo o Talmude de Jerusalém, Eleazar levava o azeite para o candelabro na sua mão 
direita e o incenso na sua mão esquerda, farinha para o sacrifício diário, num recipiente 
suspenso no seu braço e um pequeno frasco de azeite para a unção no seu cinto, durante 
todo o caminho no deserto. Estes objectos pesavam muito.  

4:19 Mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando chegarem à 
santidade das santidades: Arão e seus filhos virão e a cada um porão no seu 
ministério e no seu cargo. 

Os levitas não podiam ver os objectos mais sagrados, mas os sacerdotes, sim, porque 
estavam num nível superior de santidade.  

Messias nesta Parashá 

1:2 conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça;  
 

Como já vimos, somente os que estão conectados com o Gólgota, o lugar da morte de 
Yeshua, são contados como parte de Israel.  
 
2:3 Judá está acampado na parte oriental, de onde sai o sol, em frente à entrada do 
santuário. O Messias vem da tribo de Judá. Ele é chamado “o sol da justiça” em Malaquias 
4:2 (no texto hebreu é o 3:20). Ele entrará no templo pelo lado oriental quando voltar pela 
segunda vez.  
 
2:9 Judá partirá primeiro. O Messias vai na frente.  
 
3:12-13 “que abre a madre”  - Yeshua abriu a madre de Miryam (vulgo Maria), cf. Lucas 
2:22 e seguintes, e por ser o primogénito pertence ao Eterno de uma forma especial.  
 
3:47 Houve um preço de resgate por cabeça (hebraico “lagulgolet” – a mesma raiz de 
“gólgota”). Há um preço de resgate para cada pessoa, pago no Gólgota, com a morte do 
Messias Yeshua. 

 
4:3 “de trinta anos para cima” – Yeshua começou o seu ministério público aos 30 anos, cf. 
Lucas 3:23.  
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4:5 O véu de separação, que simboliza o corpo do Messias, cf. Hebreus 10:20, era o 
primeiro a ser tirado quando o acampamento era transportado de um lado para o outro. A 
morte de Yeshua fez com que Israel possa avançar de um nível espiritual inferior para um 
mais elevado.  
 
4:16 Eleazar, que simboliza o ministério celestial de Melquisedeque, é o encarregado das 
coisas mais sagradas do santuário. Tal como Yeshua está encarregado das coisas mais 
sagradas no tabernáculo celestial.  
 
Fim da Parashá 34: BeMidbar (No deserto).  
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