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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 39- Chukat (Estatuto de) 
(Números 19:1– 22:1) 

 
Referência nos Profetas: Juízes 11:1-33 
Referência nos Escritos Apostólicos: João 3:10-21 
Salmo complementar: 95 
 
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: 39- Chukat (de Levítico 19:1 – 22:1)  

Significa “Estatuto de”   

Primeira Leitura: 19:1-17 

19:2 Este é o estatuto da Lei que YHWH ordenou, dizendo: Dize aos filhos de 
Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não 
tenha ainda levado jugo.  

Este versículo diz que o mandamento da novilha vermelha é o chuk, ou chuká, o mais 
importante da Torá. Como já vimos antes, os mandamentos de carácter chuk são aqueles 
que não têm uma explicação lógica ou clara para a mente humana na Torá.  

Os mandamentos que têm o nome de chuk ou chuká, estão ligados de uma forma especial 
ao Messias. Como aqui temos a chuká por excelência, há uma ligação muito íntima em todo 
este ritual, com o Messias.  

Esta novilha tinha que nascer com uma cor diferente das outras. Segundo um midrash, se 
tivesse mais de um pêlo que não fosse vermelho, seria desqualificada como sendo 
apropriada.  

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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Quando há necessidade de nascer um animal deste tipo, YHWH proverá. A novilha tinha 
que ter pelo menos três anos de idade e não podia ter estado sob jugo. Os três anos aludem 
aos (cerca de) 30 anos de idade que tinha o Messias quando foi sacrificado para limpar o 
povo.  

Com as cinzas desse novilha, preparavam-se as águas da purificação, que eram guardadas 
nas casas dos sacerdotes por todo o território de Israel, para que aqueles que tivessem 
estado em contacto com algum morto, pudessem purificar-se durante sete dias, conforme 
o mandamento. Era necessário muito pouca cinza para uma grande quantidade de água. 
Como tal, as cinzas do sacrifício de uma novilha duravam muitos anos. Segundo a Mishna, 
e o Midrash, no total foram sacrificadas nove novilhas vermelhas na história de Israel. As 
cinzas da primeira vaca duraram até à época de Esdras.  

Durante o seu tempo, prepararam uma segunda novilha. Durante o tempo de Shimón 
Hatsadik foram queimadas duas mais, e outras duas foram preparadas no templo do sumo-
sacerdote Yochanan.  

Após ele, até à destruição do segundo templo, foram queimadas três novilhas, no total de 
novo. É possível que a décima diga respeito à segunda vinda do Messias. 

19:3 E a dareis a Eleazar, o sacerdote; e a tirará fora do arraial, e se degolará 
diante dele. 

Na época do segundo templo, havia um altar fora das muralhas de Jerusalém, no monte 
das Oliveiras, em frente à chamada Porta Dourada (que nos dias de hoje se encontra 
selada).  
 
Desde esse altar havia uma ponte que passava sobre o vale, onde estavam as sepulturas 
dos israelitas que esperavam a vinda do Messias a ressurreição dos mortos. Essa ponte 
ligava directamente com a entrada oriental do templo, e era usada especialmente pelos 
sacerdotes e os levitas quando iam ao templo para ministrar.  
 
Caso tivesse pisado sobre as sepulturas desse lugar, contaminar-se-iam, e teriam que 
esperar sete dias para voltar a exercer o sacerdócio.  
 
A ponte evitava o contacto com a morte, e assim os sacerdotes e os levitas podiam passar 
directamente desde o altar onde queimavam a novilha vermelha, até ao templo. Esse altar 
estava alinhado em linha directa com a arca no lugar santíssimo, passando pelo altar de 
ouro no lugar santo, o altar de bronze no átrio e a porta dourada da muralha. Não se podia 
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comer desse altar, ou seja, os sacrifícios ou os restos dos sacrifícios que eram queimados 
ali, não podiam ser ingeridos, como lemos em Hebreus 13:10-13: 
 
“Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque 
os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o 
Santuário, são queimados fora do arraial. E, por isso, também Yeshua, para santificar o 
povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, 
levando o seu vitupério”.  
 
Aqui há uma clara referência ao altar que todavia estava no monte das Oliveiras quando a 
carta aos hebreus foi escrita. Nessa mesma linha, que vinha desde o lugar santíssimo, 
passando pelos três altares e subindo até ao monte das Oliveiras, o nosso Mestre Yeshua 
foi oferecido como um sacrifício expiatório pelos pecados de Israel e das nações.  
 
Em algum lugar do monte das oliveiras teria que ser morto, para cumprir a imagem que 
projectava a sombra no culto do templo.   
 

19:4 E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo e dele espargirá 
para a frente da tenda da congregação sete vezes.  

 
O sacerdote encarregado de sacrificar a novilha vermelha, recolherá parte do sangue na 
sua mão, e salpica em direcção à entrada do templo que se pode ver desde a montanha.  
 
Isto mostra-nos que o lugar onde era queimada a novilha vermelha tinha que estar situado 
em frente à entrada do templo, em linha recta. Está escrito que os animais tinham sempre 
que ser sacrificados “diante de YHWH”, ou seja, a Oriente do lugar santo    
               
É como se o Eterno estivesse a observar desde o lugar santíssimo passando pelo véu e 
logo sair em direcção ao ocidente. Portanto, também o sacrifício do Messias, teria que ser 
feito diante da entrada do templo em Jerusalém, no monte das Oliveiras, e não por trás do 
templo, como indicam as tradições cristãs.  
 
A imagem que projecta a sombra não pode indicar um lugar atrás do Eterno, nas traseiras 
do Templo, porque todos os sacrifícios tinham que ser apresentados diante de YHWH, para 
que fossem agradáveis, como lemos em Levítico 1:3; 3:7; 6:25. 
 

19:5 Então, queimará a bezerra perante os seus olhos; o seu couro, e a sua 
carne, e o seu sangue, com o seu esterco se queimará.  

 
A novilha é queimada por inteiro, o que significa uma entrega total do Messias Yeshua.  
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19:6 E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro, e hissopo, e 
carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. 
 

Os três objectos, madeira de cedro, hissopo e carmesim, tinham que ser acrescentados 
para produzir as cinzas que logo eram misturadas com a água para que servissem de 
purificação. Pode-se então supor, que o madeiro sobre o qual o Messias foi crucificado, era 
de cedro.  
 
O hissopo era usado para a purificação, para espalhar o sangue e a água. Foi usado na 
saída do Egipto, para untar as portas. Usou-se na purificação dos “leprosos” e aqui usa-se 
outra vez para purificar a contaminação por ter estado em contacto com a morte. 
 
Em Hebreus 9:19-22 está escrito 
 
“porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, 
tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e hissopo, e aspergiu 
tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Elohim vos 
tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos 
do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem 
derramamento de sangue não há remissão”. 
 
Salmo 51:7 Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais alvo do que a 
neve.   
 
João 19:29: Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja 
e, pondo-a num hissopo, lha chegaram à boca.  
 
O hissopo também está relacionado com a morte do Messias conectando-o assim com a 
liberação do Egipto, a purificação de tsaráat (“lepra”) que simboliza o pecado, a purificação 
da impureza ritual produzida pelo contacto com a morte e a introdução dos filhos de Israel 
no pacto.  
 
A lã carmesim aponta para o sangue, e para a morte do Messias. No comentário da Parashá 
28- Metsorá, sobre Levítico 14:4, são dados mais detalhes sobre o significado dos três 
elementos usados para esta purificação.  
 

19:9 “Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, 
num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, 
para a água purificadora; é oferta pelo pecado”. 
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As cinzas da novilha vermelha foram divididas em três partes: uma parte foi colocada no 
monte das oliveiras, outra parte foi colocada na área que rodeava o átrio do templo e outra 
parte foi dividida entre os 24 grupos dos sacerdotes que serviam no templo.  

Segundo a Mishná, a parte das cinzas que veio a estar no monte das Oliveiras foi utilizada 
para consagrar os sumos-sacerdotes para poder preparar outras novilhas vermelhas.  

As cinzas que vieram a ser guardadas no átrio do templo, serviam para as gerações futuras, 
segundo ordena este versículo. As que estavam entre os sacerdotes na terra de Israel 
serviam para que pudessem purificar-se os filhos de Israel que estavam nas demais 
cidades.  

Em João 2:1-12 está escrito: 

Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de 
Yeshua. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo 
acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: 
Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos 
serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus 
usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse: 
Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou: Tirai 
agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água 
transformada em vinho (não sabendo donde viera, se bem que o sabiam os serventes que 
haviam tirado a água ), chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom 
vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior; tu, porém, guardaste o bom vinho 
até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia; manifestou a 
sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com 
sua mãe, seus irmãos e seus discípulos; e ficaram ali não muitos dias. 

  

As seis talhas de pedra, que foram usadas pelo Mestre para transformar água em vinho, 
eram as que normalmente se usavam para a purificação dos judeus que tinham entrado em 
contacto com algum cadáver.  
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19:16 Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela 
espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura 
será imundo sete dias.  

Não é apenas o contacto físico com um cadáver que causa impureza ritual de primeiro grau, 
mas também tocar num osso humano, ainda que seja velho, ou pisar sobre uma sepultura. 
Esta é a razão pela qual se bloqueavam os sepulcros, para que ninguém os pisasse e 
ficasse impuro desnecessariamente. Esse tipo de impureza ritual não é eliminada a menos 
que alguém passe por uma semana de purificação, e no sétimo dia deverá submergir-se 
numa mikvé e assim tornar-se puro ao cair da tarde, cf. vs. 19.  

19:17 Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e 
sobre esta cinza porão água corrente, num vaso. 

Para que a água possa ser considerada corrente, isto é, água viva, tem que vir naturalmente 
de uma fonte natural, como por exemplo a chuva ou uma fonte subterrânea.  

Segunda Leitura: 19:18 – 20:26 

19:19 O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias; purificá-lo-á 
ao sétimo dia; e aquele que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará na 
água, e à tarde será limpo.  

Apenas um homem ritualmente limpo poderá aspergir sobre os outros para que sejam 
purificados.  

Em Ezequiel 36:24-30 está escrito:  

“Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para 
a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as 
vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 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. na terra que eu dei a vossos pais; vós sereis o meu povo, e 
eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias; farei vir o trigo, e o 
multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do 
campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações”.  

É necessário uma semana para se purificar do contacto com a morte. No oitavo dia já está 
limpo. De igual modo, o mundo passará por 7000 anos de processo de purificação e depois 
haverá justiça, sem morte.  
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O terceiro dia corresponde ao terceiro milénio desde Adão, quando os filhos de Israel 
saíram do Egipto e receberam a Torá que purifica. Para o sétimo milénio virá o Messias 
para purificar, não somente os que tocaram os mortos, mas sim os próprios mortos que 
serão ressuscitados. Aqui falam-se de dois momentos muito importantes na história, a 
primeira e a segunda redenção, no terceiro e no sétimo milénio. 

19:20 No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do 
meio da congregação, porquanto contaminou o santuário de YHWH; água 
purificadora sobre ele não foi aspergida; é imundo.  

A pena de Karet só cai sobre a pessoa que entrou no santuário no estado de impureza.  

19:21 Isto lhes será por estatuto perpétuo; e o que aspergir a água purificadora 
lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até à tarde.  

Todos os que estavam a preparar as cinzas de purificação ficaram impuros no processo de 
preparação, cf. vs. 7-8. Contudo, no versículo 19 fala do puro que tem que aspergir o impuro 
no terceiro e no sétimo dia.  

Deste versículo, os “doutos” do Talmude interpretam que aquele que asperge a água 
purificadora não fica impuro. Por isso, do vs. 21 entende-se que se refere aquele que leva 
a água e aquele que toca a água.  

É uma aparente contradição que não tem uma explicação imediata. Contudo, isto fala-nos 
de Yeshua que tomou o nosso pecado e nossa morte, de forma que ficou impuro por causa 
de nós e para que pudéssemos ser purificados através dele, como está escrito em 1 Pedro 
1:2: 

“eleitos, segundo a presciência de Elohim Pai, em santificação do Espírito, para a 
obediência e a aspersão do sangue do Messias Yeshua, graça e paz vos sejam 
multiplicadas”.  

2 Coríntios 5:21: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; 
para que, nele, fôssemos feitos justiça de Elohim. 

Depois da ressurreição, o Messias Yeshua teria que passar os sete céus para assim ser 
purificado da impureza que tinha obtido na morte e poder entrar no lugar santíssimo no 
tabernáculo celestial, cf. Hebreus 4:14; Efésios 4:10.  

Os sete céus representam os sete dias de purificação depois de ter estado em contacto 
com a morte. Dessa forma, o Pai purificou Yeshua no momento de ascensão, cf. Zacarias 
3:3-4.  
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“Ora, Josué [Yeshua], trajado de vestes sujas, estava diante do Anjo. Tomou este a palavra 
e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué [Yeshua] disse: Eis 
que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes”.  

 
20:1-2 Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no 
mês primeiro, o povo ficou em Cades. Ali, morreu Miriã e, ali, foi sepultada.  
Não havia água para o povo; então, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão.  

Segundo o Talmude e o Midrash, a fonte de água que seguia os filhos de Israel no deserto 
era dada pelos méritos de Miryam. Quando ela morreu, a fonte secou, e o povo ficou sem 
água. “ 

Em 1 Coríntios 10:4 está escrito: “e beberam da mesma fonte espiritual; porque bebiam 
de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o Messias”.  

Terceira Leitura: 20:7-13 

20:8 Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e, diante dele, falai à 
rocha, e dará a sua água; assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à 
congregação e aos seus animais.  

Desta vez Moisés teria que falar à rocha, não a golpearia como na outra vez, cf. Êxodo 
17:6. 

20:10-11 Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: 
Ouvi, agora, rebeldes: porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros?  
Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, e saíram 
muitas águas; e bebeu a congregação e os seus animais.  

Aqui Moisés cometeu um erro crasso que consistia em várias coisas: 

- actuou segundo a sua ira; 

- falou palavras duras contra os filhos de Israel, “rebeldes”; 

- duvidou de YHWH; 

- Em vez de falar à rocha bateu nela; 

- Não santificou o Eterno, antes atribuiu o mérito a si mesmo. 

Por tudo isso, não entrou na terra que ansiava durante tantos anos.  
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Um líder está na mira do povo. Por isso o seu erro é muito mais relevante que os erros dos 
outros. O poder do exemplo é muito forte. Moisés não cometeu um pecado aparentemente 
grave. Mas aos olhos do Eterno, a sua desobediência e explosão de raiva com palavras 
ofensivas, foram suficientemente graves como para proibir a sua entrada na terra 
prometida.  

Aprendamos a lição para sermos cuidadosos como líderes, no cumprimento dos 
mandamentos, para que não percamos a nossa herança.  

20:13 São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam 
com YHWH; e YHWH manifestou a Sua santidade através delas 

  
Meribá (merivá) significa “provocação”, “contenda”. Meribá foi o lugar onde o povo 
contendeu contra YHWH por causa da água. Foi um lugar de endurecimento, onde 
endureceram os seus corações. Em vez de escolher confiar no Eterno, murmuraram contra 
Ele e contra Moisés.  
 
Antes tinham murmurado contra Moisés, mas agora murmuraram directamente contra 
YHWH, o que por sua vez, é o resultado do endurecimento do coração. A ingratidão emana 
sempre de um coração endurecido. Por outro lado, um coração agradecido é um coração 
sensível.  
 
A santidade de YHWH foi manifestada em Moisés e Arão pela sentença que receberam por 
causa não terem obedecido junto à rocha. As águas foram a causa pela qual YHWH 
manifestou a sua santidade em Moisés e Arão.  

No Salmo 95:7b-11 está escrito: 

“Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de 
Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante 
terem visto as minhas obras. Durante quarenta anos, estive desgostado com essa geração 
e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na 
minha ira: não entrarão no meu descanso”.  

No Salmo 106:32-33 está escrito: 

“Depois, o indignaram nas águas de Meribá, e, por causa deles, sucedeu mal a Moisés,  
pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irreflectidamente”.  

Quarta Leitura: 20:14-21 

20:14-16 Enviou Moisés, de Cades, mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: 
Assim diz teu irmão Israel: Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo; 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 39- CHUKAT 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 10 

 

como nossos pais desceram ao Egipto, e nós no Egipto habitamos muito tempo, 
e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais; e clamamos a YHWH, 
e ele ouviu a nossa voz, e mandou o Anjo, e nos tirou do Egipto. E eis que estamos 
em Cades, cidade nos confins do teu país.  

 
Edom e Israel são povos irmãos, já que representam Esaú e Jacob respectivamente, cf. 
Génesis 36:1.  
 

20:21 Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país; pelo que Israel 
se desviou dele. 

 
A inimizade de Edom contra Israel nunca terminou, como está escrito em Amós 1:11:  
 
“Assim diz YHWH: Por três transgressões de Edom e por quatro, não retirarei o castigo, 
porque perseguiu a seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia; e a sua ira despedaça 
eternamente, e retém a sua indignação para sempre”. 
 
Aquilo que semeou Esaú contra Jacob nos seus descendentes, permanece até ao dia de 
hoje. Esaú recebeu de YHWH o monte Seir, e por isso Israel não tinha qualquer direito de 
fazer guerra contra ele e tomar alguma parte do seu território, como está escrito em 
Deuteronómio 2:5-7: 
 
“Não os provoqueis, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de 
um pé; porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles, 
por dinheiro, comida para comerdes; e também água para beber deles comprareis por 
dinheiro. Pois YHWH, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos; ele sabe que 
andas por este grande deserto; estes quarenta anos YHWH, teu Deus, esteve contigo; coisa 
nenhuma te faltou”.  

Esaú simboliza a carne, o yetser hará. Israel simboliza o espírito – o yetser hatov. Quando 
o espírito quer passar por um caminho que foi traçado por YHWH, a carne opõe-se. A luta 
entre Israel e Esaú representa a constante luta interior de cada crente de Israel.  

Os profetas mostram que Esaú continuará a luta contra Jacob (Israel) até ser finalmente 
destruído. Não há nenhuma profecia que fala de uma restauração e um futuro próspero 
para Esaú/Edom. Com a vinda do Messias, o final de Edom será uma destruição total, como 
lemos em Isaías 63:1-6: 

Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes de vivas cores? Este que é glorioso 
em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso 
para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes, como as daquele que 
pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo; e 
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os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor; e o seu sangue salpicou as minhas 
vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu 
coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse; 
e espantei-me de não haver quem me sustivesse; pelo que o meu braço me trouxe a 
salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira e os embriaguei no meu 
furor, e a sua força derribei por terra.  

O sistema romano, tanto político como religioso, será parte do juízo contra Edom.  

Quinta Leitura: 20:22 – 21:9 

20:24 Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos 
filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá.  

Aqui está escrito que Arão tem que morrer por causa da sua rebeldia em Meribá. Não foi 
apenas Moisés que teve uma má atitude em Meribá, mas também Arão, segundo este 
versículo.  

Já no vs. 10 Moisés fala em seu nome e no de Arão, e no vs. 12 YHWH repreende a ambos. 
Arão pagou um alto preço por se ter associado à desobediência de Moisés. Daqui 
aprendemos que não temos a obrigação de obedecer às autoridades, quando estas agem 
de forma contrária ao estabelecido pelo Eterno.  

21:1 Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel 
vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos.  

Segundo Rashí, o rei de Arade era amalequita, que falava a língua de Canãa para iludir os 
israelitas para que orassem contra o povo errado, e por isso é chamado cananeu. Mas eles 
oraram somente conta o povo que os atacava, cf. v. 2. Segundo Números 13:29, os 
amalequitas viviam no sul. Os cananeus eram descendentes de Cam e os amalequitas de 
Esaú.  

O povo que os atacava tomou um deles como cativo. O texto hebraico não fala de vários 
cativos mas sim de uma só pessoa. 

21:4 Então, partiram do monte Hor, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a 
terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. 

Tiveram que voltar a passar pelo mesmo caminho que tinham percorrido antes, voltando 
até ao sul, até ao mar de juncos. A primeira vez que voltaram para sul, receberam a notícia 
de que tinham que passar mais 38 anos no deserto, e desta vez perderam a sua esperança 
para entrar na terra prometida. Isto criou um ambiente onde predominavam as queixas.  
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21:5 E o povo falou contra Elohim e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do 
Egipto, para que morrêssemos neste deserto? Pois, aqui, nem pão nem água há; 
e a nossa alma tem fastio deste pão tão miserável. 

O povo estava impaciente e por isso falou contra YHWH e Moisés. Não se queixavam 
somente por causa do caminho, como também começaram a criticar a comida que o Eterno 
lhes dava diariamente – o maná.  

21:6 Então, YHWH mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o 
povo; e morreram muitos do povo de Israel. 

O resultado das queixas contra o alimento dado por YHWH, foi mortal. A protecção que 
antes tinham com a presença da nuvem, já não existia, e as serpentes puderam entrar no 
acampamento, a mando do Eterno e muitos morreram por causa delas.  

21:7 Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra 
YHWH e contra ti; ora a YHWH que tire de nós as serpentes. Então, Moisés orou 
pelo povo. 

Mais uma vez Moisés orou como um intermediário entre o povo e YHWH. O povo não orou 
ao Eterno, pediu sim a Moisés que orasse por eles.  

Ao contrário do que muitos anti-missionários ensinam, a Torá dá-nos inúmeros exemplos 
que o povo de Israel precisa de um intermediário entre eles e YHWH. Moisés é uma figura 
de Yeshua, que por sua vez é o único caminho ao Pai, tanto para judeus como para gentios.  

21:8 Disse YHWH a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma 
haste, e será que todo mordido que a mirar viverá.  

A solução para ser livre do veneno das mordeduras, era olhar com fé para a ilustração de 
uma serpente de bronze sobre uma vara, para que todo aquele que tinha sido mordido 
pudesse ser libertado da morte e do veneno mortal que corria nas suas veias.  

21:9 Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste; sendo alguém 
mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava.  

 
Observemos que a solução para a praga de serpentes não envolvia acabar com as próprias 
serpentes. Por que razão mandar fazer uma serpente de bronze colocando-a num poste 
para ser vista, em vez de simplesmente não acabar com todas as cobras? 
  
Antigos escritos hebraicos, mostram que as palavras para “cobre” e “serpente” são feitas 
com as letras da mesma raiz hebraica. Serpente diz-se nachash e cobre diz-se nechoset 
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Basicamente, as letras hebraicas que constituem a palavra serpente estão inseridas na 
palavra hebraica para cobre.  
 
Uma pessoa que olha para a palavra hebraica que é traduzida como cobre, nem percebe 
que existe lá uma “serpente” camuflada. A serpente foi construída de cobre que é um metal 
reluzente (abrasador).  
 
YHWH diz a Moisés para fazer uma saraf (uma espécie de serpente “reluzente”) e por isso 
Moisés decide esculpi-la em cobre.  
 
Da palavra saraf vem a palavra serafim, uma classe de anjos, que são em forma de chamas 
reluzentes ou de corpos brilhantes.  
  
A serpente representa a nossa inclinação para fazer o mal que está presente em todo o ser 
humano. No entanto, nem todos optamos por fazer o que é o mal. Em vez disso, 
racionalizamos as nossas escolhas e tentamos praticar a justiça, esforçando-nos para fazer 
as escolhas certas devido à atracção das escolhas erradas.  
 
Assim como as cobras se misturam com a vegetação rasteira de modo a passarem 
despercebidas, o mesmo se passa com a mistura do mal com o bem. A serpente atrai-nos 
a acreditar que a sua voz dentro de nós é, de facto, os nossos melhores instintos a falar. 
 
A solução, passa por pegar na serpente, e colocá-la numa vara, levá-la para fora dos tons 
nos quais se esconde, e identificá-la para mostrar a fraude que ela é. Que parte do ser 
humano é que lhe diz para praticar o mal, ou exorta-o a escolher o fugaz em vez do que é 
eterno? O yetser hará, que como já dissemos várias vezes, é a nossa inclinação natural 
para praticar o mal, e que nos inunda a mente com maus pensamentos.  
 
Não há uma forma 100% eficaz de remover a serpente, não enquanto vivermos nesta era 
e nestes corpos corruptíveis. Os desafios desconcertantes surgem a todo o instante, porque 
vivemos na confusão. Frequentemente, precisamos da “serpente na haste” para nos ajudar 
a remover os venenos que nos matam provenientes da “serpente que está no chão”.  
  
Quando a serpente (yetser hará) não está mais camuflada entre a vegetação, e está à vista 
de todos, torna-se bem mais simples identificar os nossos erros e arrependermo-nos deles.  
  
YHWH optou por revelar a razão do nosso castigo, em vez de retirar a serpente do mundo. 
De nada adiantaria tirar a serpente, se não tirasse a maldade e o mal do coração dos seres 
humanos, pois caso contrário seríamos autómatos, autênticos robots pré-programados 
para o servir. O Eterno deseja sim que o sirvamos de nossa livre vontade, e por isso é que 
ele colocada diante de cada um de nós a bênção e a maldição.  
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Identificar a cobra (o pecado), tirando-o da sua camuflagem e mostrá-lo bem visível 
colocado na haste, era fundamental para que o povo pudesse identificá-lo e assim removê-
lo.  
 
É pelo próprio veneno da cobra e que temos o antídoto para a cura, aliás a cura é 
encontrada em cada veneno dos animais peçonhentos (o símbolo mundial das áreas de 
farmacologia e medicina é a cobra colocada numa haste). 

Curiosidades: Nas escavações em Timna, cerca de 25 quilômetros ao norte de Eilat, 
acharam-se notáveis confirmações desta história bíblica, ou pelo menos da sua origem no 
período de peregrinações no deserto.  

Ao pé de um dos pilares de Salomão em Timna, Rothenberg encontrou um templo de 
Hathor, deus-egípcio, usado no século XIII a.C., ele foi tomado pelos midianitas, que o 
cobriram de cortinas e fizeram dele um santuário em forma de tenda, algo semelhante ao 
tabernáculo.  

Dentro dessa tenda-templo, no santuário, foi encontrada uma serpente de cobre com doze 
centímetros de comprimento.                 

Segundo o texto de 2 Reis 18:3-4   Ezequias acabou por destruir a serpente que Moisés 
fizera pois tinha-se tornado um objecto de adoração.                                                      

Este texto ensina-nos que algo positivo, que foi dado pelo Eterno para a bênção do povo, 
pode converter-se num culto idólatra e uma maldição. O mesmo se passou com a imagem 
da morte do Messias, cuja cruz se tornou num objecto de adoração.  
 
Esse culto idólatra aos crucifixos, e à cruz é uma abominação ao Eterno e serão feitos em 
pedaços, tal como Ezequias fez com a serpente de bronze, quando Yeshua voltar à terra.  
 
Ao ser picado por uma das serpentes ardentes, todo aquele que olhava para a serpente de 
bronze levantada no deserto por Moisés, reconhecia como sendo ela a causadora de toda 
dor e sofrimento que lhe sobreveio, e que somente a obediência ao Eterno poderia libertá-
los de tais sofrimentos. 
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Sexta Leitura: 21:10-20 

  

21:13 E, dali, partiram e se acamparam na outra margem do Arnom, que está no 
deserto que se estende do território dos amorreus; porque o Arnom é o limite de 
Moabe, entre Moabe e os amorreus. 

A partir daqui os filhos de Israel entram em novos territórios. Arnón é o rio que constitui a 
fronteira norte de Moab. Os Israelitas não entraram no território de Moab porque não tinham 
permissão para isso, cf. Deuteronómio 2:29 e Juízes 11:17. O mesmo que se passou com 
Edom, passou-se com Moabe. 

21:14 Pelo que se diz no Livro das Guerras de YHWH: Vaebe em Sufa, e os vales 
do Arnom, 

Aqui é citado o “livro das Guerras de YHWH”. Segundo Rashí, refere-se aos filhos de Israel 
que no futuro usarão cantarão estes cânticos em memória do que se passou naquela época 
histórica. Mas o que é realmente o livro das Guerras de YHWH? As Sociedades Bíblicas 
Unidas fazem o seguinte comentário: 

“O livro das Guerras do SENHOR era sem dúvida uma colecção de cânticos guerreiros, 
que não prevaleceram até aos dias de hoje (cf. Josué 10:13; 2 Samuel 1:18 – ambos os 
textos fazem referência ao livro dos justos). As Guerras do SENHOR são um relato das 
batalhas travadas por Israel sob a orientação do SENHOR, Seu Deus (cf. 1 Samuel 18:17; 
25:28). 

Existem 17 referência ao livro das Crónicas dos Reis de Israel em 1 e 2 de Reis, cf. 1 Reis 
15:31. Além disso, há referências às Crónicas dos reis da Media e Pérsia cf. Ester 10:2. Em 
1 Crónicas 27:24 mencionam-se as crónicas do rei David, e em 1 Crónicas 29:29 está 
escrito: 

Canaã antes da 

conquista 
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“Os actos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas 
crónicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas 
de Gade, o vidente”. 

Provavelmente refere-se aos dois livros de Samuel, que originalmente era composto por 
um só livro, e que se encontra no Tanach (vulgo Antigo Testamento). 

21:16 Dali partiram para Beer; este é o poço do qual disse YHWH a Moisés: Ajunta 
o povo, e lhe darei água.  

Na unidade, há bênção (água), cf. Salmo 133. YHWH poeria ter dado água sem reunir o 
povo. Mas aqui quis ensinar uma verdade, a água dá-se quando há unidade.  

21:17 Então, cantou Israel este cântico: Brota, ó poço! Entoai-lhe cânticos!  

Israel cantou. Por que razão a Torá relata que Israel cantou? Em primeiro lugar é pela 
mensagem presente no canto. A água é uma das coisas vitais para o ser humano. De igual 
modo, a Torá é como a água para a alma. Mas neste texto, também se escreveu para 
ensinarmos a importância do canto em Israel.  

Todos o devem fazer, ou pelo menos tentar, ainda que não tenham uma boa voz. O canto 
é originalmente algo bastante positivo para o ser humano. Serve para muitas coisas, entre 
elas, relaxar em momentos de pressão, tanto negativa como positiva, expressar a alegria e 
a pena diante do Eterno e dos homens, e principalmente para louvar a YHWH.  

O livro dos Salmos contém canções de todo o tipo, que expressam louvores e alegria, mas 
também muito lamento e dor, dirigidas principalmente ao Eterno. 

Sétima Leitura: 21:21 – 22:1 

21:23 Porém Seom não deixou passar a Israel pelo seu país; antes, reuniu todo o 
seu povo, e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jasa, e pelejou contra 
Israel.  

Segundo Rashí, Seom recebia tributo de todos os reis de Canaã para guardar a sua 
fronteira. Como tal, quando os filhos de Israel queriam entrar na terra de Canaã, passando 
pelo seu território, não lhes foi permitido, para assim cumprir o seu compromisso de 
guardião.  

21:26 Porque Hesbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado 
contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até ao 
Arnom.  
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Moabe tinha um território maior, até à cidade de Hesbom, mas o rei dos amorreus tinha 
tirado todo o território até ao rio Arnom, que chegou a ser a fronteira a norte de Moab. Os 
filhos de Israel tomaram esse território dos amorreus. Tinham permissão para o fazer? 
Não tinha antes pertencido a Moab? Como podiam tomar um territorio que anteriormente 
tinha sido de Moab.  

Parece que Moab se tinha retirado do território que YHWH lhe tinha dado e tomado um 
que não lhe pertencia, e por isso o rei dos amorreus tinha poder para lhes tirar essa terra. 
Ao dar esse território aos filhos de Israel, YHWH mostra que não pertencia a Moab.  

21:27 Pelo que dizem os poetas: Vinde a Hesbom! Edifique-se, estabeleça-se a 
cidade de Seom!  
 

Para Rashí, os poetas, em hebraico “mashalim”, são Bilam (Balaão) e o seu pai Beor, que 
usavam provérbios, como lemos em Números 23:7-a: 
 
“Então, proferiu (mashal) a sua palavra e disse…“ 

 
21:33 Então, voltaram e subiram o caminho de Basã; e Og, rei de Basã, saiu 
contra eles, ele e todo o seu povo, à peleja em Edrei.  

 
Segundo um Midrash, o rei de Basã, Og, era irmão de Seom, da linhagem dos gigantes. 
Basã era um lugar que tinha uma fortaleza espiritual maligna e poderosa.  
 
O livro de Enoque conta que nesse lugar desceram alguns anjos do céu para se 
perverterem com os homens. O Salmo 22 fala dos touros de Basã relativamente à morte 
do Messias, aludindo aos espíritos malignos que atacavam Yeshua no momento da sua 
morte, cf. Salmo 22:12.  
 
Parece que Basã era um lugar onde os demónios tinham uma grande influência. Hoje em 
dia esse território chama-se Golan. É um lugar militar estratégico porque a partir daí é 
possível ver e controlar toda a terra de Israel.  
 
A fortaleza militar e espiritual da área de Basã, levou à necessidade de uma palavra de 
alento e de ânimo para Moisés na hora de enfrentar esse rei gigante. Por isso YHWH disse 
a Moisés “Não o temas, porque eu o entreguei na tua mão”.  
 

21:34 Disse YHWH a Moisés: Não o temas, porque Eu o entreguei na tua mão, a 
ele, e a todo o seu povo, e a sua terra; e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos 
amorreus, que habitava em Hesbom.  
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Segundo um Midrash, o gigante O, era “aquele que tinha escapado” da guerra de 
Kedorlaomer no tempo de Abraão para dar uma informação ao patriarca, cf. Génesis 14:5, 
13; Deuteronómio 3:11, e por esse mérito poderia ter tido a possibilidade de resistir aos 
filhos de Israel.  

Essa seria a razão pela qual o Eterno disse a Moisés que não tivesse medo dele. Contudo, 
é muito pouco provável que tenha vivido tanto tempo (mais de 500 anos).  

“Eu o entreguei” – Para YHWH a derrota de O era um facto consumado, porque Ele está no 
passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. O rei Ogue de Basã e o seu povo já 
tinham sido entregues nas mãos de Moisés e do povo de Israel.  

Daqui aprendemos que as coisas visíveis correm porque há uma influência espiritual que 
as provoca. Tudo aquilo que sucede no mundo material, já sucedeu no mundo espiritual 
anteriormente.  

Como tal, para mudar as coisas e os acontecimentos no mundo material, há que mudá-las 
primeiro no mundo espiritual.  

Como se podem mudar as coisas no mundo espiritual? Através da oração e das boas obras. 
Se uma pessoa foi sentenciada pelo tribunal celestial para o juízo, é possível que possa 
mudar essa sentença através do seu próprio arrependimento, e da sua obediência aos 
mandamentos de YHWH, cf. Jeremias 18:7-10; Daniel 4:24-28; Actos 8:20-24. 

“e far-lhe-ás como fizeste a Seom” – Daqui aprendemos que a fé pode ser despertada e 
crescer através de uma experiência. Como já o tinha feito antes, já não era tão difícil fazê-
lo de novo, porque a confiança na ajuda de YHWH, tinha aumentado pela experiência 
anterior.  

O povo de Israel teve que exterminar estes dois povos por causa dos seus pecados. YHWH 
usa Israel como uma ferramenta para executar os seus juízos sobre as nações, e continua 
a fazê-lo também hoje em dia. Estas guerras não foram iniciadas pelos homens, mas sim 
ordenadas pelo Céu, que governa sobre os reinos da terra e os dá a quem Ele quer, como 
está escrito em Daniel 4:17, 26, 32: 

“Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem, por mandado dos santos; a fim 
de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens; e o 
dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles (…) Quanto ao que 
foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, 
depois que tiveres conhecido que o céu domina (…) Serás expulso de entre os homens, e 
a tua morada será com os animais do campo; e far-te-ão comer ervas como os bois, e 
passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio 
sobre o reino dos homens e o dá a quem quer.  
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Não é o mesmo tomar a justiça nas próprias mãos do que executar a justiça como um 
representante delegado de YHWH. Israel não actuou com maldade contra estes povos, 
foram sim postos sobre as nações para executar o juízo de YHWH sobre a má conduta 
deles, como lemos em Deuteronómio 9:3-6: 

 
“Sabe, pois, hoje, que YHWH, teu Deus, é que passa adiante de ti; é fogo que 
consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti; assim, os desapossarás e, 
depressa, os farás perecer, como te prometeu YHWH. Quando, pois, YHWH teu 
Deus, os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: Por causa da 
minha justiça é que YHWH me trouxe a esta terra para a possuir, porque, pela 
maldade destas gerações, é que YHWH as lança de diante de ti. Não é por causa 
da tua justiça, nem pela rectitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, 
mas pela maldade destas nações YHWH, teu Deus, as lança de diante de ti; e 
para confirmar a palavra que YHWH, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque 
e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que YHWH, teu Deus, te 
dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz”.  

As autoridades instituídas pelo Eterno, têm o direito e a obrigação de executar o Seu juízo 
sobre os pecadores, como lemos no Salmo 149:6-9: 

“Nos seus lábios estejam os altos louvores de Elohim, nas suas mãos, espada de dois 
gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos; para meter os 
seus reis em cadeias e os seus nobres, em grilhões de ferro; para executar contra eles a 
sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia!”  

Não é a mesma coisa, quando uma pessoa com um posto de autoridade executa o juízo do 
Eterno sobre o pecado, do que quando uma pessoa qualquer faz justiça pelas próprias 
mãos. A autoridade deste tempo, foi entregue aos governos da terra, não a indivíduos 
particulares, cf. Romanos 13:1ss. 

De igual modo, quando Israel exterminou estas nações, fê-lo como um agente do Eterno e 
um executor da má conduta delas, não fez justiça pelas próprias mãos. Israel foi instituído 
como a “cabeça das nações”, Jeremias 31:7.  

Aquilo que o Eterno (através de Israel) com estes povos, foi justo, porque “Justo é YHWH 
em todos os Seus caminhos”, Salmo 145:17a. 

22:1 Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, 
além do Jordão, na altura de Jericó.  
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O território chamado “as campinas de Moab” está fora do território de Moab. Provavelmente 
é chamado assim porque antes fora parte desse território, até que o rei dos amorreus, 
Seom, lhe o retirou, cf. Números 21:26.   
 
Fim da Parashá 39- Chukat (Estatuto de) 

Shavua Tov 


