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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 38- Korach (Corá) 
(Números 16:1 – 18:32) 

 
Referência nos Profetas: 1 Samuel 11:14 a 12:22 
Referência nos Escritos Apostólicos: Romanos 13:1-7 
Salmo complementar: 5 
 
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 serem 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: 38- Korach (de Números 16:1 – 18:32)  

Significa “Corá”. 

Primeira Leitura: 16:1-13 

16:1 “E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a 
Abirão, filhos de Eliabe, e a Om, filho de Pelete, filhos de Rúben,  

Corá, não tinha sido nomeado líder dos Coatitas, mas sim Elisafã, um primo mais jovem, 
cf. o comentário de Números 3:30 feito na Parashá 34 – Bemidbar.  

O avô de Corá, era Coate, cf. Êxodo 6:18-22. O pai de Corá era Izar, irmão de Uziel. Uziel 
era o pai de Elisafã. O pai de Corá era mais velho que o pai de Elisafã. Uziel era o irmão 
mais novo, e foi o filho deste que foi eleito para ser o líder dos Coatitas.  

Para melhor entendimento, veja-se o diagrama abaixo:  

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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O que sentem os irmãos maiores, e os primos maiores quando o mais novo é nomeado 
para ser o seu líder? Será esta relação familiar a razão dos ciúmes que levaram à rebelião 
de Corá? 

O que se passou com Ismael quando Isaque, o irmão mais novo foi eleito o herdeiro das 
promessas? O que se passou com Esaú quando o seu irmão menor ganhou a primogenitura 
e a bênção no seu lugar? Qual a atitude dos irmãos de José ao constatarem que ele era o 
preferido do seu pai? Esses ciúmes e invejas foram transmitidos aos seus descendentes 
ao longo das gerações, e essa é a causa da relação adversa entre os árabes e o povo de 
Israel, ente o Islão e o judaísmo, e entre os romanos e os judeus.  

Os descendentes de Ismael adaptaram uma religião que cultiva o ódio contra o judeu. O 
mesmo aconteceu com o cristianismo, cujas bases assentam numa oposição a tudo o que 
seja judeu. Os descendentes de Esaú formaram o império Romano, e o ódio contra o judeu 
constata-se em qualquer sistema romano. Os romanos sempre odiaram os judeus, e a 
religião romana continua com essa atitude. A origem desse ódio deve-se a antigas guerras 
familiares.  

Alguns defendem que YHWH deveria ter dado a Corá um cargo importante para que não 
se aborrecesse e assim não se revoltaria. Mas não é assim que funciona. O problema não 
é YHWH mas sim a inveja e a falta de humildade do ser-humano. A solução não é dar a um 
homem ambicioso um cargo de responsabilidade, mas sim fazer com que este se humilhe 
e aprenda a submeter-se aos líderes que YHWH instituiu sobre ele.  

Esse era o tratamento que YHWH estava a dar a Corá, mas ele recusou curar o pecado da 
sua alma, e desenvolveu um sentimento de revolta tão grande que lhe custou a sua vida. 

(Líder dos filhos 

de Coate) 

(Supervisor 

dos filhos 

de Coate) 

(Sacerdote) 

(O profeta) 
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Temos exemplos contrários que mostram que não houve ciúmes quando o irmão mais novo 
foi elevado a uma posição superior: Moisés e Arão; Efraim e Manassés.  

Que grandeza havia em José, por ter ensinado os seus filhos a não terem a mesma inveja 
e inimizades que ele mesmo tinha experienciado com os seus irmãos. José pode acabar 
com essa maldição genealógica e combater e erradicar da sua própria família todo o tipo 
de inveja.  

De igual modo, os descentes de Corá quiseram também acabar com essa maldição familiar 
chegaram mesmo a ser autores de vários Salmos das Escrituras. Eram levitas, que tinham 
cargos importantes. O profeta Samuel foi descendente de Corá, cf. 1 Crónicas 6:33-38.  

Aquele que está feliz e fiel na posição e no chamado que o Eterno decretou para ele, 
receberá uma grande recompensa. Se nos humilharmos debaixo da mão poderosa do 
Eterno, Ele exalta-nos no devido tempo, como está escrito em 1 Pedro 5:5-6: 

“Rogo igualmente aos jovens: sede submissos aos que são mais velhos; outrossim, no trato 
de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, 
contudo, concede graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de 
Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte”. 

Corá rebelou-se e perdeu tudo, foi engolido pela terra juntamente com aqueles que a ele 
se juntaram na rebelião. Mas alguns dos seus descendentes, não tiveram a mesma atitude 
do seu progenitor.  

Em Números 26:8-9 está escrito: 

“E o filho de Palu: Eliabe. E os filhos de Eliabe: Nemuel, e Datã, e Abirão; estes, Datã e 
Abirão, foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e 
contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra YHWH” 
 
O pai de Datán, foi Elibabe, filho de Palu, da tribo de Ruben. Ruben tinha sido destituído 
como primogénito, relativamente à herança da primogenitura e a promessa messiânica.  
 
Vemos um padrão semelhante ao de Corá. Será que Ruben não se conformou com o facto 
de ter sido “substituído” e por isso não consigo evitar o sentimento de inveja e de rancor, e 
passou esse mesmo mau carácter aos seus descendentes? 
 
O espírito rebelde contamina e os rebeldes unem-se à sua loucura. Ao comparar Números 
2:10 com 3:9, vemos que os “rubenitas” tinham o seu acampamento a sul do tabernáculo, 
tal como os filhos de Coate. YHWH pô-los juntos.  
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Em vez de combaterem esse sentimento de inveja, desenvolveram a rebeldia e uniram-se 
aos rebeldes para no final se levantarem contra aquele que representava YHWH – Moisés 
– acusando-o de se ter constituído a si mesmo e a seu irmão como líderes sobre o povo, 
por iniciativa própria. 

 
16:2 e levantaram-se perante Moisés com duzentos e cinquenta homens dos filhos 
de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. 

  
Parte dos que se rebelaram juntamente com Corá, tinham cargos de responsabilidade entre 
o povo. 

16:3 e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Basta! Pois que 
toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e YHWH está no meio deles; 
por que, pois, vos exaltais sobre a congregação de YHWH? 

Os acusadores de Moisés e de Arão, acreditavam que estes privilegiavam os seus 
familiares e próximos, e por isso duvidavam da origem divina daquilo que fazia Moisés.  

Em Mateus 24:45 está escrito: “Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o senhor 
confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo?” 

Este texto ensina-nos que é o Eterno quem institui líderes sobre o povo. Levantar-se a si 
mesmo é diferente de ser levantado pelo Eterno. Moisés não tinha escolhido a posição que 
tinha acima do povo.  

O Eterno tinha posto Moisés naquela posição, tal como a Arão. Logo, ao criticarem essas 
decisões, não estavam a criticar homens, mas sim o Eterno que os elevara aquela condição.   

16:4 Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. 

Moisés reage prostrando-se diante do Eterno, que o colocara naquela posição, em vez de 
se defender diante das acusações do povo. Aquele que se humilha será enaltecido. Moisés 
e Arão submeteram-se à mão poderosa do Eterno, e assim podiam combater a rebeldia, 
deixando tudo nas mãos do Eterno.  

Em 2 Timóteo 2:19 está escrito: 

“Entretanto, o firme fundamento de Elohim permanece, tendo este selo: YHWH conhece os 
que lhe pertencem. E mais: Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de 
YHWH”.  
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Nos momentos críticos, quando tudo é levado ao ponto de confronto, há algo que 
permanece e não treme, que é o fundamento de YHWH. O selo desse fundamento tem 
duas mensagens: 
 
- O Eterno conhece aqueles que são seus; 
 
- Todo aquele que invoca o Nome de YHWH aparta-se da iniquidade; 
 

16:5 E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã, YHWH 
fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si; aquele a quem 
escolher fará chegar a si.  

 
Este texto tem a ver com a primeira mensagem do selo do fundamento de YHWH – “YHWH 
conhece os que são seus”. A segunda mensagem está no versículo 21, como veremos mais 
à frente na análise desse versículo. 
 

16:7 e, pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante YHWH; e 
será que o homem a quem YHWH escolher, este será o santo; basta-vos, filhos 
de Levi. 

 
Os levitas já tinham uma posição alta, mas procuravam um estatuto superior, sem entender 
que é Ele que institui as autoridades. Moisés diz que não é assim que se fazes as coisas 
no Reino. Não se pode procurar uma posição de autoridade sem se humilhar diante do 
Eterno.  
 
Os lugares não são alcançados mediante a imposição ou a influência humana; o Eterno é 
que escolhe e institui os líderes. É Ele que levanta e eleva as pessoas a posições de 
autoridade. Se não sabemos onde está a fonte de autoridade, estamos perdidos.  
 
Os rebeldes invocaram o poder do povo, para afirmar a sua posição de liderança, ao 
dizerem: “Todo o povo é santo, e tem uma posição alta diante de YHWH. Vocês estão a 
agir como se fossem superiores a nós, e nós somos todos iguais. Ninguém é mais do que 
ninguém, e por isso também nós temos autoridade”.  
 
Quantos de nós já agimos ou pensámos dessa mesma forma? 
 
Alguns estudiosos das Escrituras, crêem que foram os primogénitos da tribo de Rúben que 
se levantaram juntamente com Corá. Como já vimos, os primogénitos tinham sido 
substituídos pelos levitas na sua função de sacerdócio.  
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Contudo, não podiam exigir uma posição que YHWH lhes tinha retirado. Eles não 
entendiam a essência da autoridade. A autoridade não vem do povo, mas sim de Elohim, o 
Juiz Supremo, que é a autoridade máxima. 
 
Em 1 Timóteo 3:1-7 está escrito:  
 
Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, 
portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, 
modesto, hospitaleiro, apto para ensinar; não dado ao vinho, não violento, porém cordato, 
inimigo de contendas, não avarento; que governe bem a própria casa, criando os filhos sob 
disciplina, com todo o respeito (pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como 
cuidará da congregação de Elohim?); não seja neófito, para não suceder que se 
ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha 
bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.  
 
Não é errado desejar uma posição de liderança, desde que se tenha motivos legítimos e 
sinceros. O chamado à liderança manifesta-se primeiramente como um desejo. Aquilo que 
se requer de um líder é que esteja sujeito ao Eterno, obedecendo aos seus mandamentos 
tendo um carácter aprovado.  
 

16:9-10 Acaso, é para vós outros, coisa de somenos que o Elohim de Israel vos 
separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes 
o serviço do tabernáculo de YHWH e estardes perante a congregação para 
ministrar-lhe; e te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, 
contigo? Ainda também procurais o sacerdócio?  

 
Moisés lembra-os da sua posição privilegiada como levitas/sacerdotes e líderes. Mas para 
eles, isso não era suficiente. Pretendiam algo maior, a cobiça baseada na inveja e na 
rivalidade, como lemos em Tiago 3:14-16 
 
“Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, 
nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá 
do alto; antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, 
aí há confusão e toda espécie de coisas ruins”.  
 

16:11 Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra YHWH e Arão, que é ele 
para que murmureis contra ele? 

 
Aquele que se rebela contra as autoridades rebela-se contra YHWH, que instituiu essas 
autoridades. Não há autoridade que não tenha sido instituída por Ele, segundo Romanos 
13:1-6 onde está escrito:  
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Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autoridade que não 
proceda de Deus; e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que 
aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão 
sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz 
o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás 
louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres 
o mal, teme; porque não é sem motivo que ela traz a espada; pois é ministro de Deus, 
vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não 
somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse 
motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo, 
constantemente, a este serviço.  

 
16:13 Porventura, é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que 
mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres 
fazer-te príncipe sobre nós?  

Aqui vemos que há rebeldia evidente contra a autoridade delegada. Moisés tinha o direito 
de governar sobre eles, não pela sua própria vontade, mas sim para cumprir o chamado do 
Eterno.  

Segunda Leitura: 16:14-19 

16:15 Então, Moisés irou-se muito e disse a YHWH: Não atentes para a sua 
oferta; nem um só jumento levei deles e a nenhum deles fiz mal.  

Moisés irritou-se muito porque estavam a duvidar das suas intenções como líder. Eles 
pensavam que Moisés estava a ser levado pelos seus instintos carnais quando assumia a 
posição de líder sobre o povo, isto porque eles procediam dessa forma, essa era a sua 
forma de agir. Pensavam que ele governava com os mesmos propósitos que eles tinham 
para querer governar, contudo equivocaram-se sobremaneira. Aquele que tem essa atitude 
nunca pode ser qualificado para um posto de liderança no Reino.  

Quando Moisés foi enviado da casa do seu sogro para tirar os filhos de Israel do Egipto, 
tinha o direito a um transporte. Os filhos de Israel deveriam ter pago o jumento com o qual 
ele viajava, cf. Êxodo 4:20.  

Mas como Moisés era um líder genuíno não exigiu isso do povo, ainda que tivesse o direito 
de o fazer, e por isso sacrificou os seus próprios bens para servir os interesses do povo. 
Vamos ler1 Coríntios 9:11-12: 

“Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens 
materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? 
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Entretanto, não usamos desse direito; antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer 
obstáculo ao evangelho do Messias”.  
 
“e a nenhum deles fiz mal”  - estas são palavras de um verdadeiro líder. Um líder que não 
tira proveito próprio nem faz mal ao seu povo é um líder perfeito. Moisés diz primeiro que 
não tirou proveito económico do seu povo, e logo diz que não lhes fez mal algum. A todo 
o momento soube como agir profeticamente para não fazer dano algum ao seu povo. Que 
grande exemplo de líder!  
 
Um líder passa por situações limite em várias ocasiões. Nesses momentos é muito comum 
que tenha que escolher entre duas ou mais opções negativas. Se escolhe uma delas perde 
por um lado, se escolhe a outra, perde por outro lado.  
 
A forma como actua nessa situação mostra se é ou não um bom líder. Se toma uma decisão 
que o prejudica e favorece o povo, é um bom líder. Se toma uma decisão que prejudica os 
demais mas favorece ele mesmo, é um mau líder.  
 
Moisés não se aproveitou da sua posição de líder, e não fez dano algum. Que o Eterno nos 
dê graça para ser como ele! 
 
Em João 10:11b está escrito: 
 
“o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas”; 
 
2 Coríntios 7:2: Acolhei-nos em vosso coração; a ninguém tratamos com injustiça, a 
ninguém corrompemos, a ninguém exploramos.  
 
Este é o testemunho de um bom líder.  
 
Terceira Leitura: 16:20-43 
 

16:21, 26 Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento 
(…) E disse à congregação: Apartai-vos, peço-vos, das tendas destes homens 
perversos e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em 
todos os seus pecados.  
 

Aqui encontramos a segunda mensagem do selo que está no fundamento de Elohim: 
“apartai-vos do meio desta congregação”; “apartai-vos das tendas destes homens 
perversos”.  
 
Esta mesma mensagem aparece em diversos locais da Bíblia, nomeadamente em 
Apocalipse 18:4: 
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“E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante 
dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas”. 
 
Aquele que invoca o Nome de YHWH tem que se apartar da maldade. Sem santidade 
ninguém verá a YHWH, cf. Hebreus 12:14. Estas são as duas coisas fundamentais: 
 
- YHWH conhece aqueles que são seus – uma relação pessoal com YHWH através do Seu 
Filho Yeshua haMaschiach, cf. João 17:3; 
 
- Todo aquele que invoca o Nome de YHWH aparta-se da iniquidade – e vive uma vida de 
santidade em obediência aos mandamentos da Torá.  
 
Aquele que não edifica a sua jornada sobre este fundamento, cairá nas crises profundas da 
vida. 
 

16:30 Mas, se YHWH criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os 
tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então, conhecereis 
que estes homens irritaram a YHWH.  

  
As palavras hebraicas que foram traduzidas como “criar alguma coisa nova” são “briá” e 
“bará” que significam “criação” e “criar”. A palavra bará é a mesma que aparece em Génesis 
1, onde se fala da criação do mundo.  
 
Daqui aprendemos que aqui se trata de algo totalmente novo desde a criação do mundo. 
Este fenómeno não se tinha dado antes. Como tal, temos alguns pontos a reter: 
 
1- Moisés não tinha falado e actuado por si mesmo; 
2- A rebeldia contra um líder demonstra o desprezo pelo Eterno; 
3- As consequências da rebeldia são desastrosas 
 

16:32 E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a 
todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. 

 
Os filhos de Corá não foram tragados pela terra, cf. Números 26:11. Ao ver as 
consequências do pecado do seu pai, arrependeram-se e foram salvos. 11 Salmos foram 
escritos pelos filhos de Corá, cf. Salmo 42:1; 44:1; 45:1; 46:1; 47:1; 48:1; 49:1; 84:1; 85:1; 
87:1; 88:1. A expressão homens que pertenciam a Corá, refere-se aqueles que apoiavam 
a mesma causa de Corá – a rebelião.  
 

16:41 Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou 
contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo de YHWH.  
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Toda a congregação murmurou e assim foi enviado o anjo da morte, como lemos em 1 
Coríntios 10:10: 
 
“E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor”. 
 
Daqui aprendemos, que a lashon hará (a má língua), liberta poderes destruidores. Um anjo 
destruidor tem o direito legal para actuar onde há murmuração. Aprendamos a não 
murmurar para que ele não nos faça dano algum. 
 
A rebeldia passou a toda a congregação. Não tinham temor de se revelar mesmo depois 
de terem visto os resultados da rebeldia de Corá quando a terra abriu a sua boca, porque 
tinham já no seu interior uma sentença de morte – já se sentiam perdidos. YHWH tinha dito 
que iriam morrer no deserto, e por isso não tinham nada a perder.  

Uma pessoa que não se sente perdida teme perder a sua vida, mas uma pessoa que já se 
sente marcada como rejeitada a perdida, não se importa em usar meios e métodos auto 
destrutíveis.   

Aquele que tem um complexo de rejeição ou se sente perdido, no sentido de ter perdido o 
valor como pessoa, torna-se perigoso para os demais. Não lhe importa se magoa os 
demais. A melhor forma de lidar com uma pessoa assim, é promovendo o seu alento, 
devolver-lhe o valor como pessoa, para que se sinta útil e valiosa.  

Existem duas classes de rebeldia:  

- a rebeldia oculta; 

- a rebeldia revelada.  

Em Mateus 21:28-31a está escrito: 

Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, 
vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, 
arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo; e, respondendo 
ele, disse: Eu vou, senhor; e não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: 
O primeiro. 

Nesta parábola do nosso Mestre Yeshua, temos um exemplo dos dois tipos de rebeldia. 
Aquele que diz e não faz é rebelde, e manifesta uma rebeldia oculta, já que não faz a 
vontade do pai, apesar de fazer crer que faz. Aquele que tem uma rebeldia revelada 
manifesta-a com palavras e actos. Mas neste caso vemos como houve arrependimento no 
filho que tinha uma rebeldia revelada. No outro não.  



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 38- KORACH 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 11 

 

A preguiça é uma forma enganadora de rebeldia oculta.  

A rebeldia aberta que havia no povo levou a uma praga tão forte que a intercessão de 
Moisés não a pode deter como nas outras vezes. A única forma possível de deter a praga 
sobre o povo era que o homem que representava o povo estivesse disposto a morrer no 
lugar do povo.  

Quarta Leitura: 16:44-50 (17:9-15) 

16:46 e disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e 
deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles; 
porque grande indignação saiu de diante de YHWH; já começou a praga.  

Daqui aprendemos que a única forma de parar a praga é que o máximo representante do 
povo estivesse disposto a dar a sua vida no lugar do povo.  

O Sumo-Sacerdote Arão, que prefigurava o Messias Yeshua, tomou fogo do altar, símbolo 
da entrega total, e incenso, símbolo de intercessão e oração, e correu até ao povo sobre o 
qual recaía a praga, arriscando assim a sua vida.  

Parece que a praga começou nos limites do acampamento, entre aqueles que estavam 
mais longe do Eterno. E quando Arão enfrenta a morte, cessa a praga.  

16:48 E estava em pé entre os mortos e os vivos; e cessou a praga.  

Se a praga não tivesse cessado, Arão teria sido morto. Daqui aprendemos que ele estava 
disposto a dar a sua vida para salvar o povo. O anjo destruidor não podia continuar a 
destruição porque Arão estava ali, impedindo-o.  

De forma similar, o Messias Yeshua deu a sua vida como um sacrifício no altar e como um 
incenso para que a praga sobre Israel e as nações cessasse. Através do seu sacrifício, hoje 
estamos vivos.  

16:49 E os que morreram daquela praga foram catorze mil e setecentos, fora os 
que morreram por causa de Corá.  

14 700 pessoas foram mortas por um só anjo num ápice. Daqui aprendemos quanto poder 
tem um só anjo. Se um anjo tem esse poder, é impossível imaginar qual é o poder do Eterno 
Criador, e por isso mesmo se diz que Ele é Omnipotente.  
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Quinta Leitura: 17:1-9 

17:2 Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de 
todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, doze varas; e escreverás 
o nome de cada um sobre a sua vara. 

YHWH toma a decisão de mostrar, através de uma obra sobrenatural, quem foi escolhido 
para estar diante da Sua presença, para assim amenizar as queixas dos filhos de Israel 
contra a liderança. Com esta obra YHWH manifesta que Arão não tinha sido instituído no 
lugar de Sumo-Sacerdote por Moisés, mas sim por Seu mandato. Um pau morto, usado 
como vara, recebeu nova vida para mostrar a autoridade da liderança.  

Aquele que se manifesta verdadeiramente um líder espiritual é instituído pelo Eterno, e o 
poder da ressurreição opera mediante o seu ministério. De igual modo, a ressurreição é a 
evidência de que o Messias Yeshua foi instituído pelo Eterno como o Sumo-Sacerdote 
celestial e Juíz sobre vivos e mortos, como lemos em Actos 2:6 

“Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Yeshua, a quem vós 
crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias” 
 
Actos 17:31 porquanto tem determinado um dia em que com justiça há-de julgar o mundo, 
por meio do varão que destinou; e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos.  
 
Quando esta ressurreição foi manifestada a todo o povo de Israel, cessaram as queixas 
contra Yeshua.  

Sexta Leitura: 17:10 – 18:20 

18:1 Então, disse YHWH a Arão: Tu, e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, 
levareis sobre vós a iniqüidade do santuário; e tu e teus filhos contigo levareis 
sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio.  

No capítulo 18 o sacerdócio é reafirmado como uma resposta ao temor do povo quando 
disse: “todos morreremos ao aproximarmo-nos do santuário”, cf. 17:12-13. 

Só os sacerdotes e os levitas poderiam exercer o ministério no santuário. O povo podia 
entrar no átrio, mas não aproximar-se do altar nem entrar no lugar santo. Os sacerdotes 
tinham que levar a culpa dos pecados dos filhos de Israel, relativamente ao Santuário.  

O sacerdote é responsável pelo povo, tanto para ensinar o povo a não pecar, como para 
fazer expiação quando o povo peca.  
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18:12 Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas 
primícias que derem a YHWH, as tenho dado a ti.  

Tudo do melhor, é entregue ao Sacerdote, como representante do Eterno. Para dar ofertas 
há que dar o melhor. Uma oferta agradável tem um custo. A palavra hebraica que foi 
traduzida como primícias é reshit. É a mesma palavra que aparece em Génesis 1:1 como 
a primeira palavra da Torá.  

O Messias é o “Reshit”, as primícias de toda a criação, cf. João 1:1-3; 1 João 1:1; 
Colossenses 1:15-16; Apocalipse 3:14. 

18:13 “Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem a YHWH, 
serão teus; todo o que estiver limpo na tua casa os comerá”.  

A palavra hebraica que foi traduzida como “primeiros frutos” é “bikurim”. 

Em 1 Coríntios 15:20 está escrito: 

“Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem”.  

Aqui fala-se da ressurreição de Yeshua como “primícias”, aludindo ao bikurim dos produtos 
da terra de Israel. Daqui aprendemos que através da ressurreição, Yeshua entregou-se 
como uma oferta ao Pai como as primícias da humanidade.  

18:14 Toda coisa consagrada em Israel será tua.  

No Talmude, mencionam-se 24 ofertas que os israelitas separam para os sacerdotes, dez 
dessas são comidas pelos sacerdotes no átrio do templo, quatro são comidas em toda a 
cidade de Jerusalém e dez são comidas em qualquer cidade da Terra de Israel.  

18:15-16 Tudo o que abrir a madre, de toda a carne que trouxerem a YHWH, tanto 
de homens como de animais, será teu; porém os primogénitos dos homens 
resgatarás; também os primogénitos dos animais imundos resgatarás. Os que, 
pois, deles se houverem de resgatar resgatarás, da idade de um mês, segundo a 
tua avaliação, por cinco siclos de dinheiro, segundo o siclo do santuário, que é de 
vinte geras.  

O primogénito dos homens tem que ser redimido com dinheiro, a partir dos 30 dias de idade 
(um mês). Em Lucas 2:22 está escrito que os pais de Yeshua cumpriram este mandamento, 
apenas quando o menino já tinha quarenta dias de idade, devido aos dias de purificação de 
sua mãe.   

18:19 Todas as ofertas alçadas das santidades, que os filhos de Israel oferecerem 
a YHWH, tenho dado a ti, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por estatuto 
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perpétuo; concerto perpétuo de sal perante YHWH é, para ti e para a tua semente 
contigo. 

O sal nunca perde a sua força, por isso é usado como sinal de pacto.  

Em Mateus 5:13 está escrito: 

Vós sois o sal da terra; e, se o sal for insípido, com que se há-de salgar? Para nada mais 
presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.  
 
O sal não pode perder a sua força mas pode ser misturado com areia e assim perde a sua 
força. A areia simboliza os conceitos humanos. O sal representa a paz perpétua, segundo 
Marcos 9:50: 
 
“Bom é o sal; mas, se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal 
em vós mesmos e paz uns com os outros”. 
 

18:20-21 Disse também YHWH a Arão: Na sua terra, herança nenhuma terás e, 
no meio deles, nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no 
meio dos filhos de Israel.  
 

Devido ao facto dos levitas serem os escolhidos para exercer o serviço de sacerdócio, o 
que por si só já é uma grande honra e privilégio, não tem direito a qualquer porção da terra, 
ao contrário das outras tribos. Por não terem direito a nenhuma porção da terra, é que era 
dado aos levitas, o dízimo do fruto da terra que era habitada pelas restantes tribos de Israel.  

 
Sétima Leitura: 18:21-32 
 

18:21 Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço 
que prestam, serviço da tenda da congregação 

O dízimo, em hebraico “masser”, é a parte dos produtos agrícolas que deve ser separada 
uma vez por ano para entregar aos respectivos destinatários. Há três tipos de dízimo: o 
primeiro dízimo (maaser rishón), o segundo dízimo “maaser shení), e o dízimo do pobre, 
“maaser aní”. 

1- Em primeiro lugar separa-se um que é entregue directamente ao sacerdote. 
2- Em segundo lugar, separa-se 10% do que resta do produto, e entrega-se ao levita. O 

levita, por sua vez, separa o dízimo do que recebe, que se chama “terumat maaser” e 
entrega ao sacerdote, cf. Números 18:26; 

3- Em terceiro lugar, separa-se o maaser shení, que é 10% do que sobra do produto, e é 
levado a Jerusalém para ali ser comido. Isto faz-se no primeiro, segundo, quarto e quinto 
ano do ciclo agrícola de sete anos, cf. Deuteronómio 14:22-26. No terceiro e sextos 
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anos, em vez do maaser sheni, separa-se o maaser ani, o qual é entregue aos pobres, 
Deuteronómio 14:28-29. No sétimo ano, não se separam os dízimos da agricultura.  

Os trabalhadores que obtinham os seus ganhos em trabalhos que não eram agrícolas, 
como os pescadores e mercadores, dizimavam também no sétimo ano.  

Mateus 23:23 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do 
endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da Lei: a justiça, 
a misericórdia e a fé; devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas! 

Aqui, o Messias Yeshua refere-se à tradição dos fariseus que dizia que devia ser dizimado 
também as hortaliças e as verduras, e não somente os sete frutos da terra mencionados na 
Torá em Deuteronómio 8:8 

O dízimo foi constituído pelo Eterno como um princípio para o homem, desde a criação, tal 
como o Shabbat. Adão tinham que lavrar todas as árvores do jardim, mas não podia comer 
de todas elas. A árvore da ciência do bem e do mal tinha que ser trabalhada, mas não 
comida. O princípio do dízimo é trabalhar um certo tempo sem poder usufruir dele.  

Aquele que trabalha 40 horas semanais, trabalha quatro horas para o seu dízimo sem poder 
“comer” dessas horas. Ou seja, neste contexto, o dízimo corresponde ao trabalho de quatro 
horas.  

O trabalhador não poderá tirar proveito próprio dele. O mesmo princípio foi estabelecido no 
jardim do Éden. Adão tinha que trabalhar na árvore da ciência durante um tempo, sem 
poder tirar partido pessoal dela. Das outras já podia tirar proveito do seu trabalho. Logo, o 
princípio do dízimo é algo que foi estabelecido desde a criação e é parte das normas 
originais para o homem.  

Nas Escrituras, o número 10 representa a totalidade. Por essa razão, aquele que dá o 
dízimo reconhece que não é dono dos seus bens, mas somente um administrador delegado 
dos bens do Eterno.  

Aquele que não dá o dízimo não reconhece o Dono do Universo na sua economia pessoal. 
No entanto, a questão do dízimo tornou-se tema de discussão nos últimos 2000 anos, pois 
o dízimo era algo que estava relacionado directamente com o sacerdócio levita, e com o 
templo. Muitas congregações e falsos líderes, aproveitaram-se da questão do dízimo para 
enriquecer à custa dos fiéis das congregações.  

O que é mais curioso de tudo isso, é que muitas dessas congregações, ensinam que a Lei 
foi abolida, contudo, o dízimo que é um preceito da Lei, ensinam eles que vigora até hoje. 
É fácil perceber porque o fazem, afinal, muitas dessas congregações têm milhares de 
membros na sua estrutura, no qual, cada um desses, iludidos pelas promessas de bênçãos 
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e curas divinas, dá um décimo do seu vencimento mensal para satisfazer os caprichos dos 
líderes das congregações.  

O dízimo é um mandamento, sem dúvida que é. Mas não só o dízimo deve ser ensinado 
nas congregações cristãs, mas sim todos os preceitos da Torá, pois observá-los e cumpri-
los é o dever de todo o homem (Eclesiastes 12:13).  

Recordemos o texto de Ezequiel 34:2-24: 

Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel; profetiza e dize-lhes: Assim diz 
YHWH Elohim: Ai dos pastores de Israel que se apascentam a si mesmos! Não 
apascentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o 
cevado; mas não apascentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, 
a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes; 
mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim, se espalharam, por não haver pastor, 
e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas 
por todos os montes e por todo elevado outeiro; as minhas ovelhas andam espalhadas por 
toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a 
palavra de YHWH: Tão certo como eu vivo, diz YHWH Elohim, visto que as minhas ovelhas 
foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver 
pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apascentam a si 
mesmos e não apascentam as minhas ovelhas, — portanto, ó pastores, ouvi a palavra de 
YHWH: Assim diz YHWH Elohim: Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei 
as minhas ovelhas; porei termo no seu pastoreio, e não se apascentarão mais a si mesmos; 
livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim 
diz YHWH Elohim: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o 
pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as 
minhas ovelhas; livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de 
nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as 
introduzirei na sua terra; apascentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em 
todos os lugares habitados da terra. Apascentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes 
de Israel será a sua pastagem; deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos 
montes de Israel. Eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz YHWH 
Elohim.A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma 
fortalecerei; mas a gorda e a forte destruirei; apascentá-las-ei com justiça. Quanto a vós 
outras, ó ovelhas minhas, assim diz YHWH Elohim: Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, 
entre carneiros e bodes. Acaso, não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o 
resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Haveis de turvar 
o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os 
pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz YHWH Elohim: Eis 
que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que, com o lado e 
com o ombro, dais empurrões e, com os chifres, impelis as fracas até as espalhardes fora,  
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eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e 
ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apascentará; o meu servo David é 
que as apascentará; ele lhes servirá de pastor. Eu, YHWH, lhes serei por Elohim, e o meu 
servo David será príncipe no meio delas; eu, YHWH, o disse.  

 
Fim da Parashá 38- Korach (Corá).  
 
Shavua Tov.  
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