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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 40- Balak (Devastador) 
(Números 22:2 a 25:9) 

 
Referência nos Profetas: Miqueias 5:6 – 6:8. 
Referência nos Escritos Apostólicos: 1 Coríntios 1:20-31 
Salmo complementar: 79 
 
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: 40- Balak (de Números 22:2 – 25:9)  

Significa “devastador”.   

Primeira Leitura: 22:2 – 12 

22:2  “Vendo, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus,”  

Balak era o rei de Moab. O seu nome significa “devastador”. Segundo o Midrash, Balak foi 
eleito rei neste momento por causa da situação de emergência por temor aos filhos de 
Israel, ele não era de linhagem real mas apenas um nobre. Nem era sequer uma moabita 
nativo mas sim um midianita. 
 
A sua fama de ser um poderoso herói de guerra fez com que os moabitas o proclamassem 
como seu rei. Este rei de Moab não tinha permitido que os filhos de Israel passassem no 
seu território. Por isso os filhos de Israel passaram à volta.  
 
Os Israelitas não tinham autorização do Eterno para conquistar o território de Moab, porque 
foi dado aos filhos de Lot, segundo Deuteronómio 2:9. Daqui aprendemos que YHWH divide 
as terras aos povos, cf. Deuteronómio 2:19.  
 
Neste momento o povo de Moab está ferido. Israel tomou o território que eles tiveram em 
tempos e que o rei dos amorreus lhes tinha tirado. Parece que o rei de Moab queria 
recuperar esse território e por isso apela a um profeta gentio por meio do qual tenta 
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amaldiçoar o povo de Israel, para assim poder fazer guerra contra os israelitas e expulsá-
los da terra dos amorreus, recuperando o território. 

 
22:3 “Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso; e Moabe 
andava angustiado por causa dos filhos de Israel.” 

 
Por duas vezes a Torá repete que Moab tinha temor. Isto significa que o povo tinha muito 
medo. 
 
Segundo Rashí, os dois gigantes Siom e Og, tinham protegido as demais nações 
circunvizinhas e agora os filhos de Israel tinham-nos conquistado a ambos. Se puderam 
derrotar esses gigantes, mais fácil lhes seria fazer guerra contra os demais povos em redor.  
  

22:4, 7 “Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta 
congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do 
campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zipor, era rei dos moabitas (…) Então 
foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos 
encantamentos nas suas mãos; e chegaram a Balaão, e disseram-lhe as palavras 
de Balaque.  

 
Os governantes das nações Moab e Midiã uniram-se contra Israel e foram falar com Balaão, 
que era conhecido como profeta, ou um mago de sucesso. Quando ele falava, cumpria-se. 
Segundo Rashi, o rei dos amorreus anteriormente tinha pedido a Balaão para amaldiçoar 
os moabitas para que os pudesse expulsar desse território que logo chegou a ser dos filhos 
de Israel, desde o Rio Arnón até acima incluindo a cidade de Jeshbón. Esta ideia é tirada 
da frase que se encontra no versículo 6: “eu sei...”. Isto sabia-o o rei de Moab por 
experiência. 
 
Por intermédio do profeta, o Eterno diz-nos que devemos lembrar o que se passou com 
Balak e Balaão. Portanto esse acontecimento é uma das coisas mais importantes na 
história do nosso povo, como está escrito em Miqueias 6:5: 
 
“Povo meu, agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, 
filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do 
Eterno.” 
 

22:5 “Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao 
rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do 
Egito; eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim.”  

 
A palavra hebraica que foi traduzida como “mensageiros” é “malachim”, que significa 
“anjos”, “emissários”, “enviados”. Vemos que o termo “malach” não é apenas uma 
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referência a seres superiores mas que a mesma também pode ser aplicada aos homens. A 
palavra “malach” designa uma função. Um “malach” é alguém que é enviado pelo seu 
superior.  
 

22:6 “Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é 
do que eu; talvez o poderei ferir e lançar fora da terra; porque eu sei que, a quem 
tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado.”  

 
Balak queria derrotar e expulsar Israel da terra, mas como Israel tinha mostrado o seu poder 
militar contra os povos de dois gigantes, agora resolveu recorrer à bruxaria. A estratégia do 
inimigo é tripla: 
 

 Usar a força militar e física para nos obrigar a submetermo-nos; 
 Usar a magia, a força espiritual e psicológica para nos dominar; 
 Usar os nossos caprichos e atrair-nos ao pecado para nos destruir desde o interior com os 

costumes e ideias das religiões pagãs. 
  
Neste caso, não teve êxito com os dois primeiros, mas com o terceiro caiu Israel. 
 

22:11 “Eis que o povo que saiu do Egipto cobre a face da terra; vem agora, 
amaldiçoa-o; porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo.”  

 
Aqui vemos a atitude inimiga típica dos povos que rodeiam Israel. Querem amaldiçoar, lutar 
contra eles e expulsá-los. O mesmo ocorre hoje em dia entre os povos que rodeiam Israel. 
Fazem exactamente o mesmo. A história não mudou em 3000 anos.  
 

22:12 “Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este 
povo, porquanto é bendito.”  

 
A bênção e a maldição são incompatíveis. A uma pessoa que seja abençoada pelo Eterno 
é difícil que seja amaldiçoada. A bênção é como um escudo de protecção contra as forças 
do mal. Contudo, uma pessoa que tenha sido abençoada poderá ser alcançada pela 
maldição em áreas onde exista desobediência.  
 
A bênção pode operar em certas áreas da vida, mas a maldição pode operar noutras áreas 
onde a Torá não tem sido respeitada.  
 
O nome hebraico Balãao (Bilam), escreve-se com as letras: bet; lamed; ayin e mem. Como 
o texto original não tem vogais, é possível ler o seu nome também como “bliam” que 
significa “sem povo”.  
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Este era um dos problemas de Balaão, que não estava no povo de Israel. Ele poderia ter 
feito como Jetro e unir-se ao povo, mas preferiu não ser parte do povo de Israel. Ele era 
um profeta solitário. YHWH tinha-o dotado com uma capacidade natural para poder receber 
e transmitir palavras de profecia, mas ele não usou esse dom para o bem comum, mas sim 
para seu auto benefício. Balaão não dirigia nenhum povo. 
 
Os rabinos dizem que ele podia ter chegado a ser para os gentios aquilo que Moisés era 
para os filhos de Israel. Podia ter sido um dos personagens mais influentes no mundo 
gentio, pelo dom de profecia que tinha. Mas era um homem caído que ia atrás de ganâncias 
monetárias e da honra dos homens importantes desde mundo, e isso foi a sua ruína.  
  
Segunda Leitura: 22:13-20 
  

22:13 “Então Balaão levantou-se pela manhã, e disse aos príncipes de Balaque: 
Ide à vossa terra, porque YHWH recusa deixar-me ir convosco.” 

 
Balaão conhecia o Eterno, e chama-o “meu Elohim”, cf. v. 18. A fonte da sua profecia não 
era demoníaca, mas sim do Espírito de Elohim, cf. 24:2. Por esta razão, a sua influência 
espiritual era mais forte. 
 
Recordemos que satanás (haSatan) não pode criar, e por isso as manifestações 
sobrenaturais dele são perversões do Autêntico que vem do Eterno. A fonte da magia e 
adivinhação é haSatan, e a fonte da profecia é o Eterno. Mas quando se usa a profecia do 
Eterno com motivos pessoais e manipuladores, torna-se em bruxaria. Por essa razão, a 
linha que separa um profeta verdadeiro de um profeta falso é por vezes difícil de identificar.  
 
Todos aqueles que têm êxito nas práticas ocultas têm um dom dado pelo Eterno que os 
torna sensíveis para receber os impulsos que existem no mundo espiritual. Quando estas 
pessoas se voltam para o Eterno e se arrependem dos seus pecados, a sua capacidade 
para ser sensível espiritualmente, mantém-se. Isto significa que poderão ser muito 
utilizados pelo Espírito de YHWH, mas também podem ser influenciadas pelos espíritos 
malignos se não forem cautelosos.  
 
A razão principal para entrar no mundo oculto é o desejo pelo poder. Os demónios dão 
poderes. Agora, quando uma pessoa que tenha estado nesse mundo se humilha diante do 
Eterno e recebe o perdão e a limpeza dos seus pecados por intermédio do sangue do 
Messias Yeshua, continua a receber tentações para exercer poderes sobre os outros, cf. 
Actos 8:19. 
 
O nosso Mestre Yeshua advertiu-nos segundo está escrito em Mateus 7:15-20: 
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“Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, 
interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-
se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons 
frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem 
a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no 
fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.” 
 
Se os falsos profetas fossem fáceis de identificar, não era necessária uma advertência 
contra eles. O facto sermos advertidos de que devemos ter cuidado com eles ensina-nos 
que não é fácil saber se um profeta fala da parte do Eterno ou da parte de um espírito 
enganador.  
 
Aparentemente as mensagens dos falsos profetas são positivas. O importante para nós é 
atentar para o fruto da influência desse profeta. Como é a sua conduta? Como é a sua vida 
moral? De que forma fala na intimidade? Como vivem aqueles que o seguem? Como está 
a sua família?  
 
Todas estas coisas e outras são os frutos da vida desse profeta. Yeshua disse: “pelos frutos 
os conhecereis”.  
 
Uma coisa é provar a profecia, e outra coisa é provar o profeta. O profeta é provado pelos 
seus frutos e a profecia é provada por meio de duas varas: A Torá e o Testemunho (o 
Espírito de YHWH.) Há profecias que são dadas segundo a Torá, mas com um espírito fora 
da Torá. Temos um exemplo de Actos 16:16-18 onde está escrito: 
  
“E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito 
de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo 
a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens, que nos anunciam o caminho da 
salvação, são servos do Elohim Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, 
perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Yeshua haMashiach, te ordeno que 
saias dela. E na mesma hora saiu.” 
  
A mensagem da jovem era verdadeira, mas dada por um espírito maligno. O apóstolo Paulo 
tinha o dom de discernimento de espíritos e notou que aquela profecia vinha de satanás. 
Paulo expulsou, este espírito em nome de Yeshua haMashiach. 
 
Por outro lado, podemos encontrar palavras proféticas dadas no Espírito do Eterno por 
pessoas cujas vidas pessoais não correspondem às suas palavras, como no caso de 
Balaão. Que o Eterno nos dê sabedoria para discernir entre uma coisa e outra. 
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As palavras que saíram pela boca de Balaão precediam do Eterno. Mas Balaão morreu a 
morte dos ímpios e perdeu a sua alma porque a sua vida não correspondia às suas 
palavras.  
 

22:18 “Então Balaão respondeu, e disse aos servos de Balaque: Ainda que 
Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da 
ordem de YHWH meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande;” 

 
Aqui vemos que a profecia não vem de fonte humana. Por muito que o profeta quisesse dar 
uma mensagem, não poderia fazê-lo em si mesmo, porque a iniciativa da profecia não vem 
do profeta mas sim do Eterno, como está escrito em 2 Pedro 1:20-21: 
 
“Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular 
interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas 
os homens santos de YHWH falaram inspirados pelo Espírito Santo.” 
  
Maimónides disse o seguinte no que diz respeito à profecia: 
 

 Os profetas ostentam diversos graus. Da mesma forma que na sabedoria há sábios maiores 
que outros sábios, na profecia há profetas maiores que outros. Mas todos eles têm as suas 
visões proféticas só em sonhos, de noites, ou de dia se entram em transe, como está escrito 
em Números 12:6 “se entre vós houver profeta, eu, YHWH, em visão a ele me farei 
conhecer, ou em sonhos falarei com ele”. Quando profetizam, o seu corpo desfalece e os 
seus pensamentos ficam confundidos, de forma que a mente fica livre para compreender o 
que vê, por isso o sono é o estado apropriado para a visão profética;  

 As coisas comunicadas ao profeta na visão profética chegam a ele na forma de parábola. 
De imediato fica gravado no seu coração a interpretação da parábola contida na visão 
profética, de forma a que entenda o que significa; 

  
22:20 “Veio, pois, YHWH a Balaão, de noite, e disse-lhe: Se aqueles homens te 
vieram chamar, levanta-te, vai com eles; todavia, farás o que eu te disser.” 

 
YHWH veio a Balaão de noite. O sonho é um meio de comunicação pelo qual o Eterno nos 
poderá falar. A profecia é de carácter espiritual, não intelectual. Existe uma diferença 
importante entre a mente e o espírito.  
 
Durante o dia, a mente recebe informação por intermédio dos cinco sentidos do corpo, e 
assim acumula uma grande quantidade de impressões no cérebro. E durante o sonho da 
noite o cérebro revê e trata toda essa informação recebida durante o dia e os dias 
anteriores.  
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Como não há muita informação que entra na mente por meio do corpo durante o sono da 
noite, existe uma maior sensibilidade na alma para obter impulsos pelo lado espiritual.  
 
O espírito do homem tem também cinco sentidos, da mesma forma que o corpo, e através 
desses sentidos poderá receber informação desde o mundo espiritual. Essa informação 
nem sempre é percebida, nem tampouco entendida pela mente, porque a mente está 
ocupada com a informação que lhe chega pelo corpo, especialmente durante o dia.  
 
Uma pessoa carnal, pouco espiritual, não tem a sua mente focada nas coisas do espírito e 
por isso é insensível aos impulsos e à informação que lhe chega pelo seu espírito. Contudo, 
uma pessoa espiritual está focada na sua mente e esforça-se para receber e entender a 
informação que lhe chega do espírito cf. Romanos 8:5-6.  
 
Mas como a sua mente está ocupada com muitas coisas do mundo físico durante o dia, a 
sua percepção espiritual é mais limitada do que durante a noite.  
 
O espírito do homem não dorme de noite a mente também está activa. Por isso vemos nas 
Escrituras que muitas pessoas recebem mensagens do Eterno em sonhos. É nesse 
momento que a mente da pessoa está relaxada e mais perceptível ao lado espiritual. 
Aqueles que têm um espírito muito sensível e uma mente mais aberta para poder receber 
os impulsos do seu espírito, também podem receber mensagens e visões durante o dia. 
Essa capacidade profética também pode ser desenvolvida mais e mais.  
 
Como já vimos antes, alguns foram criados com mais sensibilidade e percepção espiritual 
que outros. Estas pessoas são o alvo dos demónios que querem utilizar a sua capacidade 
natural para manipular as suas vidas e as vidas de outros através deles.  
 
Os bruxos e as bruxas têm um dom natural para perceber as coisas do mundo espiritual 
com mais facilidade que as coisas comuns. Originalmente essa capacidade foi criada para 
servir ao Eterno, mas o inimigo apoderou-se deles, porque eles o permitiram.  
  
Terceira leitura: 22:21-38 
  

22:22 “E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia; e o anjo de YHWH pôs-se-
lhe no caminho por adversário; e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 
dois de seus servos com ele.” 

 
Aqui parece haver uma contradição; pois primeiro YHWH diz a Balaão que vá com eles, e 
depois ira-se contra ele por ter ido. Como entenderemos isso? 
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Em primeiro lugar, vemos que quando um malvado se obstina em querer algo contra a 
vontade do Eterno, Ele permite. No vs. 12 YHWH diz-lhe que não vá. No vs. 20 Permite que 
ele vá, e logo se aborrece com ele por ter ido, segundo o vs. 22. 
 
A ira do Eterno contra Balaão foi devido ao motivo pelo qual ele foi. O seu desejo era ser 
retribuído e honrado diante das autoridades pelo seu dom de profecia. Era uma loucura. Ai 
daquele que quer tirar proveito próprio e/ou monetário dos dons espirituais que recebe do 
Eterno! 
 
Este texto ensina-nos que o mais importante não é o que fazemos, mas sim o porquê e com 
que intenção o fazemos.   
 
A palavra hebraica que foi traduzida como “adversário” é “satan”. Isto não significa que foi 
um anjo de haSatan que se opôs a Balaão. A palavra “satan” significa “adversário”, isto é 
alguém que se opõe e trabalha contra outra pessoa. A expressão “o anjo do Senhor” – “anjo 
de YHWH” é mencionada 10 vezes neste episódio.  
 

22:32 “Então o anjo de YHWH lhe disse: Por que já três vezes espancaste a tua 
jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é 
perverso diante de mim:”  

 
A primeira coisa que o anjo disse a Balaão foi: “porque espancaste a tua jumenta…?” Ou 
seja, repreendeu Balaão por ter tratado mal o seu animal. Isto mostra-nos a importância 
que existe em tratar bem os animais.  
 
O homem foi posto no jardim do Éden para cuidar dele, e esse trabalho incluía também 
cuidar dos animais, como está escrito em Provérbios 12:10:  
  
“O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são 
cruéis.” 
  

22:35 “E disse o anjo de YHWH a Balaão: Vai-te com estes homens; mas somente 
a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de 
Balaque.” 

 
Mais uma vez YHWH diz-lhe, através do anjo, que deve ir com esses homens, mas advertiu-
o de que falasse somente aquilo que ele lhe dissesse. As palavras que saem de uma 
pessoa têm muita influência.  
 
Por essa razão Labão não podia falar contra Jacob nem bem nem mal, cf. Génesis 31:25. 
Balaão não tinha autorização para falar palavras próprias. As nossas palavras podem trazer 
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graves consequências. Há momentos em que não temos autorização para dizer seja o que 
for, cf. Josué 6:10; Mateus 26:63.  
  

22:38 “Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti; porventura 
poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser 
na minha boca essa falarei.” 

 
Este é o princípio da profecia. Compare com os textos 22:8, 18, 20, 35, 38; 23:5, 12, 16, 
26; 24:4, 13, 16. O facto de Balaão ter revelado esse facto tantas vezes, ensina-nos que o 
seu desejo era amaldiçoar Israel com as suas próprias palavras. Ele tentou fazê-lo, mas 
quando abriu a sua boca, as suas palavras foram transformadas em bênçãos.  
 
Quarta Leitura: 23:1 – 23:12 
  
Primeira profecia 
  

23:4-5a “E encontrando-se YHWH com Balaão, este lhe disse: Preparei sete 
altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então YHWH pôs a 
palavra na boca de Balaão…” 

 
Apesar de ser provável que Balaão estivesse a tentar subornar o Eterno, podemos ver aqui 
um princípio que mostra o custo para obter uma revelação profética. Qual é o custo da 
profecia? Quantos animais tiveram que morrer inocentemente para que a palavra profética 
fosse revelada ao profeta? Uma profecia que ocupa só quatro versículos da Torá! A palavra 
profética é muito custosa.  
 
Por aqui percebemos, que a profecia é uma conjugação entre a vontade divina e o sacrifício 
do homem. Balaão sabia muito bem que era necessário um grande sacrifício para poder 
ser um canal para a palavra profética. Estamos dispostos a sacrificar tanto como os 14 
animas para conseguirmos uma profecia?  
 
Queremos profecia? Quanto estaremos dispostos a sacrificar por ela? Estaremos dispostos 
a jejuar, dedicar horas à oração e horas do nosso sono de noite para poder ser um canal 
para o Eterno? Quanto vale a profecia? Este texto ensina-nos que ainda que esteja 
presente a base para a profecia, como um dom natural e uma capacidade sobrenatural para 
profetizar, a profecia não é liberada sem que haja um sacrifício por parte do homem. 
Estaremos dispostos a pagar o preço? 
 
Quando vamos tomar uma decisão importante na nossa vida, precisamos de uma profecia, 
uma palavra do céu. Estaremos dispostos a fazer a nossa parte para que essa palavra 
chegue até nós? O propósito das nossas ofertas não é subornar a Elohim, mas sim para 
nos humilharmos e nos prepararmos para poder receber os sinais que nos chegam do céu.  
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As manifestações sobrenaturais são resultados de grandes sacrifícios no povo. Por que 
razão houve tantas manifestações na saída do Egipto? Porque passaram quatrocentos 
anos de orações e clamores pela libertação.  
 

23:7 Então, proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de 
Moabe, dos montes do Oriente; vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a 
Israel.  

 
Balaão veio de Arã, que hoje é a Síria, a noroeste de Israel, para amaldiçoar Israel. O 
Tamude diz que Balaão era descendente de Labão.  
 

23:8 Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso 
denunciar a quem YHWH não denunciou?  

 
Estas palavras assemelham-se em muito com as de Romanos 8:33-34a, onde está escrito: 
 
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os 
condenará? 
  
No momento em que abriu a sua boca, YHWH mudou a maldição para bênção, como está 
escrito em Deuteronómio 23:5: 
 
“Porém YHWH, teu Elohim, não quis ouvir a Balaão; antes, trocou em bênção a maldição, 
porquanto YHWH, teu Elohim, te ama”.  
 

23:9 Pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo: eis que é 
povo que habita só e não será reputado entre as nações.  

 
Israel não será contado entre as nações (gentios), é um povo distinto, especial, apartado.  
YHWH lida com Israel de maneira diferente. Somos diferentes e por isso temos maior 
responsabilidade diante das nações para fazer com o Nome do Eterno seja conhecido entre 
elas.  
 
Há duas formas de interpretar este texto. Rashí faz referência ao momento em que todas 
as nações serão destruídas. Então Israel não será contado entre elas, como lemos em 
Jeremias 30:11: 
 
“Porque eu sou contigo, diz YHWH, para salvar-te; por isso, darei cabo de todas as nações 
entre as quais te espalhei; de ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida 
e de todo não te inocentarei”.  
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A outra interpretação é que chegará o momento em que todos os homens da terra serão 
reunidos e inscritos nas 70 nações originais, conforme o Salmo 87:1-7: 
 
Fundada por ele sobre os montes santos, o SENHOR ama as portas de Sião mais do que 
as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se têm dito de ti, ó cidade de Deus!  
Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia; eis aí Filístia e Tiro 
com Etiópia; lá, nasceram. E com respeito a Sião se dirá: Este e aquele nasceram nela; e 
o próprio Altíssimo a estabelecerá. YHWH, ao registrar os povos, dirá: Este nasceu lá.  
Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: Todas as minhas fontes são em ti.  
 
Neste contexto, os que nasceram em Sião não serão contados entre as demais nações, 
como lemos em Gálatas 4:26: 
 
“Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe”;  
 
Isso implica que o gentio que se converteu a YHWH, e nasceu de novo pelo Espírito de 
YHWH, não será contado entre o povo onde nasceu, mas sim como parte de Israel, pelo 
qual foi adoptado.   
  

23:10 Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu 
morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele.  

 
Balaão desejou morrer como os israelitas, mas morreu como um ímpio, cf. 31:8. O plano 
de YHWH era que ele se unisse com eles, mas este apartou-se e ensinou aos inimigos 
como levar Israel a pecar.  
 
Quinta Leitura: 23:13-26 
 
Segunda profecia 
 

23:19 Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para que se 
arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o 
cumprirá?  

 
Na discussão sobre a divindade de Yeshua, podemos destacar este versículo, que descarta 
totalmente que YHWH seja um homem ou um filho de homem. Elohim não é homem nem 
pode ser, nem pode vir a ser um homem. Mas sim, pode manifestar-se através de um 
homem, usando um homem como mandatário da sua vontade. 
 
Esta é a base da Torá relativamente ao entendimento de Yeshua, sobre o qual assentamos 
a nossa confiança, pois só através dele, podemos chegar ao Pai, e foi Ele que o Eterno 
instituiu como “o” cabeça de todos nós.  
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Tudo o que Elohim diz, faz. Esta é uma das qualidades mais importantes do nosso Pai 
celestial, a sua fidelidade e as suas próprias palavras. Se Ele diz algo, Ele cumpre, como 
lemos em Jeremias 1:12: 
 
“porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir”. 

  
O homem tem tendência para não cumprir a sua palavra. Esse é um dos maiores defeitos 
do homem. Por isso YHWH “compara-se” aqui com o homem dizendo que Ele não é assim.  
 
Ainda que o homem diga algo e não o cumpra, não podemos pensar que o Eterno seja 
igual. Um homem maduro assemelha-se nesse sentido a YHWH, honrando sobremaneira 
a sua própria palavra. O homem espiritual cumpre as suas palavras, e faz tudo o que está 
ao seu alcance para não quebrar a sua promessa.  
 
As suas promessas são mais importantes que a sua própria ganância. Ainda que constitua 
uma perda importante o facto de ter que cumprir uma promessa, ele fá-lo, apesar de sair 
prejudicado, porque para ele a palavra prometida é sagrada e tem que ser cumprida da 
mesma forma que as palavras do seu Pai celestial. Lembremo-nos do exemplo de Jefté em 
Juízes 11:35.  
 
O Salmo 15 destaca essa integridade da seguinte forma: 
 
“Quem, YHWH, habitará no teu tabernáculo? Quem há-de morar no teu santo monte?  
O que vive com integridade, e pratica a justiça, e, de coração, fala a verdade; o que não 
difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho;  
o que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem a YHWH; 
o que jura com dano próprio e não volta atrás; o que não empresta o seu dinheiro com 
usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais 
abalado”.  
 

23:21 Não viu iniqüidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel; YHWH, 
seu Elohim, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu Rei.  
 

Este é o resultado do perdão dos pecados, do bezerro de ouro, das murmurações, da 
rebeldia e da desobediência. Aquele perdão andava com Israel a toda a hora, e esse perdão 
cobria os pecados.  
 
Esta cobertura por causa do perdão protegia os filhos de Israel dos ataques do inimigo, e 
Balaão não podia ver a iniquidade em Israel, e o inimigo não tinha argumentos para acusar 
o povo. Graças ao perdão através do sangue, Israel está protegido.  
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23:23 Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel; 
agora, se poderá dizer de Jacob e de Israel: Que coisas tem feito Elohim!  
 

O texto hebraico diz literalmente “não há adivinhação em Jacob”. Daqui aprendemos que 
um verdadeiro crente, não pratica a adivinhação, através da leitura das mãos ou de outra 
forma oculta, como bruxaria, astrologia ou magia.  
 

23:14, 28 Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga; e edificou sete 
altares e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro (…) Então, Balaque 
levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto.  

  
No cume de Pisga morreu Moisés, e Peor é o ídolo diante o qual os filhos de Israel pecaram 
com as filhas de Moab. Logo, os dois lugares escolhidos por Balak, tiveram uma influência 
importante sobre o povo no futuro. Rashí diz que Balak era um adivinho e por isso via coisas 
futuras nesses lugares.  
 
No entanto, tal interpretação é de todo questionável, visto que satanás, que é quem está 
por trás do espírito de adivinhação, não conhece o futuro, somente pode fazer previsões, 
não sabe concretamente as coisas que hão-de vir, a menos que o tenha aprendido da 
revelação divina, como lemos em Isaías 46:9-10: 
 
Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade: que eu sou Elohim, e não há outro, eu 
sou Elohim, e não há outro semelhante a mim; que desde o princípio anuncio o que há de 
acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam; que digo: o meu 
conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade;  
 
Em Isaías 48:5-7 está escrito: 
 
Por isso, to anunciei desde aquele tempo e to dei a conhecer antes que acontecesse, para 
que não dissesses: O meu ídolo fez estas coisas; ou: A minha imagem de escultura e a 
fundição as ordenaram. Já o tens ouvido; olha para tudo isto; porventura, não o admites? 
Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que não conhecias. Apareceram agora e 
não há muito, e antes deste dia delas não ouviste, para que não digas: Eis que já o sabia.  
 
Sexta Leitura: 23:27 – 24:14 
 
Terceira profecia 
 

24:1 Vendo Balaão que bem parecia aos olhos de YHWH que abençoasse a 
Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto 
para o deserto. 
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É possível que tivesse voltado o seu rosto para o deserto em memória do pecado do bezerro 
de ouro, que foi cometido ali. O Targum traduz: “até ao bezerro que Israel tinha adorado no 
deserto”.  
 

23:16 e 24:2 “Encontrando-se YHWH com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e 
disse: Torna para Balaque e assim falarás (…) Levantando Balaão os olhos e 
vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de 
Elohim.  
 

Nestes dois textos, por um lado diz que YHWH pôs a palavra na boca do profeta, e por 
outro lado, diz que veio sobre ele o Espírito de Elohim. Aqui encontramos os dois 
ingredientes mais importantes na forma de obrar do Eterno - a Palavra e o Espírito.  
 
Quando estes dois actuam juntos, ocorrem sempre situações sobrenaturais. Se uma 
pessoa se dedica somente à Torá sem a presença do Eterno, terá uma vida espiritual seca. 
E se uma pessoa busca somente a Presença Divina sem se dedicar à Torá, será como uma 
corrente de água que é vertida sobre a terra sem produzir algo concreto na sua vida.  
 
Uma pessoa cheia da Torá e do Espírito assemelha-se a Yeshua haMaschiach, e é um 
instrumento nas mãos do Eterno.  
 
Asseguremo-nos que não percamos de vista qualquer destes dois ingredientes! Uma vida 
espiritual equilibrada, mantém-se entre as duas extremidades.  

 
24:7 Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas 
abundantes; o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado.  

 
O rei maior que Agag foi Saúl, o primeiro rei de Israel, que derrotou o rei de Amaleque, 
Agar, segundo 1 Samuel 15:7-8, onde está escrito: 
 
“Então, feriu Saul os amalequitas, desde Havilá até chegar a Sur, que está defronte do 
Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas; porém a todo o povo destruiu a fio de 
espada”.  
 
Numa aplicação profética mais ampla, esta palavra refere-se também ao Messias, que 
finalmente derrotará o rei de Amaleque, Agag que possivelmente será o mesmo que aquele 
Gog do qual se fala em Ezequiel 39-40. Na versão samaritana do Pentateuco, e na 
Septuaginta, Agag é escrito como Gog, cf. Apocalipse 20:8.  
 

24:9 Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa; quem o despertará? 
Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem.  
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Este versículo mostra que a bênção e a maldição que foram vinculadas sobre Abraão, foram 
herdadas pelos filhos de Israel, não por Ismael nem por Esaú.  
  
Quarta profecía 
 

24:14 Agora, eis que vou ao meu povo; vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao 
teu, nos últimos dias.  

 
 
A raíz da palavra hebraica que foi traduzida como “avisar-te-ei” é yaats que significa 
“aconselhar”.  
 
Daqui aprendemos que Balaão deu um conselho a Balak de enviar as filhas mais belas aos 
filhos de Israel para os fazer pecar, como está escrito em Números 31:16: 
 
“Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra YHWH, 
no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação de YHWH”.  
 
Se o inimigo não consegue destruir-te desde o exterior, tentará fazê-lo a partir de dentro. 
Se não consegue destruir-te pela força, tentará fazê-lo através da amizade. Tenhamos 
muito cuidado com os falsos amigos, e sobretudo com as mulheres, que têm truques 
bastante eficazes para persuadir um homem a ceder.  
  
Em Eclesiastes 7:25-26 está escrito: 
 
“Apliquei-me a conhecer, e a investigar, e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a 
conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez, loucura. Achei coisa mais 
amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões; 
quem for bom diante de Elohim fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro”.  
 
“nos últimos dias” – Esta profecia alude ao final dos tempos, que se refere ao tempo da 
segunda vinda do Messias. Por isso foi escrita a Torá, para nossa INSTRUÇÃO, de que 
vivemos no tempo do qual se fala aqui.  
 
Sétima Leitura: 24:15 – 25:9 
 

24:17 Vê-lo-ei, mas não agora; contemplá-lo-ei, mas não de perto; uma estrela 
procederá de Jacó, de Israel subirá um ceptro que ferirá as têmporas de Moabe e 
destruirá todos os filhos de Sete.  
 

A expressão “vê-lo-ei” referem-se ao rei David, e as palavras: “mas não agora” referem-se 
ao Messias. As palavras “uma estrela” fazem referência a um rei, segundo Rashí, como 
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traduz o Targum: “um rei se levantará de Jacob”. Em primeiro lugar fala-se do rei David, 
que derrotou os moabitas, como lemos em 2 Samuel 8:2: 
 
“Também derrotou os moabitas; fê-los deitar em terra e os mediu: duas vezes um cordel, 
para os matar; uma vez um cordel, para os deixar com vida. Assim, ficaram os moabitas 
por servos de David e lhe pagavam tributo”.  
 
Em segundo lugar a estrela fala do Messias, filho de David, como está escrito em 
Apocalipse 22:16: 
 
“Eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e 
a Geração de David, a brilhante Estrela da manhã”.  
 
Esta profecia sobre a estrela foi a base para que o rabi Akiva tenha proclamado falsamente 
Bar Kochba (um general do exército judeu no segundo século) como sendo o Messias, que 
acabou por ser morto pelas tropas romanas. No ano 135, estado de Israel foi apagado do 
mapa, e Jerusalém passou a ser chamada de Aelia Capitolina, uma província romana. 
  
Seth, o filho de Adão e Eva é pai de todos os homens. Daqui aprendemos que um rei em 
Jacob terá domínio sobre todos os homens da terra. Refere-se ao Rei Messias ben David 
– o seu nome é Yeshua.  
 

24:19 De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades.  
 
Refere-se em primeiro lugar a Edom, que foi subjugado pelo rei David, como está escrito 
em 2 Samuel 8:14. A profecia de Balaão também faz referência ao império romano, que 
finalmente será destruído com a vinda do Messias, filho de David, como está escrito em 
Daniel 2:44-45; 7:11. 
 
O Messias destruirá o remanescente de Roma, ou seja, o sistema romano que domina o 
mundo (os governos mundiais), e que se opôs a Israel e ao Eterno ao longo da história, 
tanto na política como na religião, como está escrito em Apocalipse 14:8: 
 
“Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilónia que tem dado a 
beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição”.  
 
Quinta profecia 
 

24:20 Viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o 
primeiro das nações; porém o seu fim será destruição.  
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Segundo Rashí, Amaleque foi a primeira das nações a fazer guerra contra Israel. Como 
vimos antes, haverá guerra entre Israel e Amaleque a cada geração, cf. Êxodo 17:16. O 
malvado Hamã era um descendente de Amaleque, cf. o relatado no livro de Ester. 
 
Saúl e David derrotaram consideravelmente os Amalequitas para que não fossem mais uma 
nação, segundo 1 Crónicas 4:42-43; 18:11, onde está escrito: 
 
“Também deles, dos filhos de Simeão, quinhentos homens foram ao monte Seir, tendo por 
capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Isi. Feriram o restante dos que 
escaparam dos amalequitas e habitam ali até ao dia de hoje (…) os quais também o rei 
David consagrou a YHWH, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais 
nações: de Edom, de Moabe, dos filhos de Amom, dos filisteus e de Amaleque”.  
 
Contudo, os descendentes físicos e espirituais de Amaleque continuarão a lutar contra 
Israel até ao final dos tempos. No final serão totalmente eliminados pelo Messias.  
  
Sexta profecia 
 

24:21-22 Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: Segura está a tua 
habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o queneu será consumido. 
Até quando Assur te levará cativo?  

 
Os queneus, que são o povo de Jetro, sogro de Moisés, povo esse que mais tarde foi levado 
cativo com as 10 tribos ao cativeiro assírio, cf. Juízes 1:16 
 
Sétima profecia 
  

24:23-24 Proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai! Quem viverá, quando YHWH 
fizer isto? Homens virão das costas de Quitim em suas naus; afligirão a Assur e a 
Héber; e também eles mesmos perecerão.  

 
Segundo Rashí e o Targum, neste contexto, Quitim refere-se aos romanos. Quitim é a ilha 
de Chipre. Em Daniel 11:29-30 fala-se do primeiro ataque de Roma contra a Síria no ano 
168 a.E.C.  
 
 afligirão a Assur – a profecia de Balaão cumpriu-se quando Roma atacou o império Grego 
e o conquistou até as áreas da antiga Ashur (ou Assíria, o que hoje está a norte de Síria e 
a norte do Iraque).  
  
e a Héber – os hebreus, filhos de Israel, descendentes de Héber, também seriam afligidos 
pelo sistema romano tanto políticamente como religiosamente.  
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e também eles mesmos perecerão – O império político-religioso de Roma perecerá para 
sempre com a segunda vinda do Messias.  
  
No Salmo 106:28-31 está escrito:   
 
Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com 
tais acções, o provocaram à ira; e grassou peste entre eles. Então, se levantou Finéias e 
executou o juízo; e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em 
geração, para sempre.  
 

25:1 Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos 
moabitas.  

 
Estes textos ensinam-nos que existe uma conexão entre a prostituição e a idolatria e 
inclusivamente com o culto aos mortos. Segundo o Salmo 106, parece que o Baal-peor era 
um “deus” dos mortos.  
  

25:2 Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses; e o povo comeu 
e inclinou-se aos deuses delas.  

 
Uma vez mais o pecado entra através da comida, tal como no jardim do Éden. As filhas de 
Moab ofereceram-lhes comida não-kasher, oferecida aos ídolos, e ao mesmo tempo 
ofereceu-lhes os seus corpos. Os desejos carnais dos filhos de Israel não se submeteram 
à Torá e uma porta se abriu para o inimigo. É muito importante dominar os apetites 
alimentares e sexuais.   
 
Em Apocalipse 2:14 está escrito:  
 
“Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de 
Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem 
coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição”.  
 
Quão importante é a comida. Os nossos desejos carnais não podem dominar sobre nós. O 
corpo foi criado como nosso servo, não como nosso senhor. Aquele que não consegue 
controlar os seus desejos carnais não está apto para servir ao Eterno.  
 
O apetite incontrolável por outro tipo de comida, além do maná, foi uma porta aberta para 
que o inimigo pudesse prejudicar os filhos de Israel. O segundo passou foi deixar-se levar 
pelos instintos sexuais, e por isso veio a praga sobre Israel.  
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Balaão soube tirar partido dessas fraquezas para os fazer cair. A doutrina de Balaão é 
aquela que tenta fazer com que os filhos de Israel sejam levados pelos desejos carnais que 
contrariam a Torá do Eterno.  

  
25:9 E os que morreram daquela praga foram vinte e quatro mil.  

 
A fornicação trouxe graves consequências sobre Israel. Em 1 Coríntios 10:8 está escrito 
que foram 23 mil num só dia. Como vamos entender esta aparente contradição? 
Harmonizando ambos os textos, parece dar a entender que morreram 23 mil num dia e os 
restantes mil em dias posteriores. Também é possível que tenha havido algum erro dos 
escribas em algum destes textos.  
  
Deuteronómio 4:3 Os vossos olhos têm visto o que YHWH fez por causa de Baal-Peor; pois 
a todo homem que seguiu a Baal-Peor YHWH, teu Elohim, consumiu do meio de ti.  
  
Óseias 9:10 Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da 
figueira no seu princípio; mas eles foram para Baal-Peor, e se consagraram a essa coisa 
vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram.  
  
Josué 22:17 Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até ao dia de hoje não 
estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação de YHWH  
 
2 Pedro 2:15-16 os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de 
Balaão, filho de Beor, que amou o prémio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua 
transgressão; o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta.  
 
Judas 11 Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano 
do prémio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá.  
 
Em primeiro lugar vemos que Balaão tinha uma capacidade profética impressionante, de 
forma que mesmo o Talmude o compara com Moisés. Como vimos antes, Balaão podia ter 
sido para as nações o que Moisés era para Israel.  
 
As palavras proferidas por ele foram incluídas na Torá tal como as palavras de Moisés. 
Parte das palavras de Balaão são ainda usadas diariamente na oração matinal do povo 
judeu por todo o mundo: 
 
“Ma tovu ohaleicha Yaacov, mishkenoteicha Israel” – “Quão formosas são as tuas tendas 
oh Jacob, e as tuas moradas oh Israel”.  
  
Contudo, a capacidade profética de Balão não era usada correctamente. O carácter deste 
profeta tinha-se pervertido de tal forma que estava disposto a amaldiçoar um povo que 
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YHWH não tinha amaldiçoado, e além disso com o propósito de ganhar dinheiro e honras 
diante dos homens mais importantes do mundo. Os textos de Pedro e Judas mostram-nos 
que Balaão andava atrás do lucro e entregou-se à loucura.  
 
Ele sabia muito bem que não tinha a capacidade falar profeticamente por si mesmo, e por 
isso advertiu os enviados de Balak de que ele não podia dizer outra palavra que não aquela 
que YHWH lhe pusesse na sua boca.  
 
Um profeta não pode profetizar por si mesmo. Depende totalmente de YHWH para o poder 
fazer.  
 
2 Pedro 1:20-21 sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de 
particular interpretação; porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem 
algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.  
 
O que é curioso, é que parece que Balaão tenta mudar o decreto divino para poder obter 
benefícios pessoais do seu trabalho espiritual. É uma loucura tentar manipular YHWH. Com 
Ele não se joga e a Sua Palavra não pode mudar.  
 
Também é uma loucura tentar usas as revelações que YHWH dá, para benefício 
económico.  
 
No mundo evangélico, hoje em dia, já não se ouve muito falar do pecado, do 
arrependimento e de uma vida de santidade pela redenção no Messias, mas sim de um 
“evangelho” que fala da prosperidade económica.  
 
Quase todo o mundo cristão se encontram pregadores que falam dos benefícios pessoais 
económicos que o crente por tirar da revelação divina. Já não se fala nem se exorta ao 
arrependimento como antes. Será esta a apostasia que tem que vir antes da vinda do 
Messias cf. 2 Tessalonicenses 2:3?  
 
Em vez de se submeter à revelação de YHWH, tenta torcer o “braço” de YHWH para que 
possa tirar partido do seu culto. Só se abençoa a Israel com o propósito de obter a bênção 
prometida aos que abençoam os descendentes de Abraão.  
 
Em vez de abençoar a Israel pelo amor a Israel, fá-lo por si mesmo, para obter benefícios 
pessoais. Em vez de se unir a Israel e ao povo crente no Messias e aceitar os ensinamentos 
das Escrituras que falam do enxerto, criticam os que começam a levar esse enxerto a sério 
para viver conforme o “israelismo” de Yeshua. No coração amaldiçoam a Israel mas com a 
boca abençoam-no para o seu próprio benefício. Esta é a doutrina de Balaão.  
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A ira de Elohim acende-se quando Balaão tenta mudar os decretos divinos e manipular a 
Palavra que tinha saído da boca de YHWH. 
 
Há três pecados importantes no carácter de Balaão: 
 
- Quis amaldiçoar Israel; 
- Tinha um desejo incontrolável de honras, ganâncias materiais e sexo; 
- Tentou mudar YHWH e manipular a Sua Palavra segundo os seus caprichos.  
 
Balaão não entendeu a importância de um carácter santificado, que podia dominar os maus 
instintos do pecado.  
 
Em Provérbios 16:32 está escrito: 
 
“Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma 
uma cidade”.  
 
Abraão soube dominar os seus desejos carnais e chegou a ter uma fé perfeita e foi chamado 
amigo de Elohim.  
 
Fim da Parashá 40- Balak (Devastador) 
 
Shavua Tov.  
  
 

 


