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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 41- Pinchas (Finéias) 
(Números 25:10 – 29:40) 

 
Referência nos Profetas: 1 Reis 18:46 – 19:21 
Referência nos Escritos Apostólicos: João 2:13 – 22 
Salmo complementar: 50 

 
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: 41- Pinchas (de Números 25:10 – 29:40)  

Significa “Finéias”. 

Introdução 

A Torá deveria terminar nesta parashá? Obviamente que não. Apesar disso, no meio desta 
parashá encontramos a história da “morte” de Moisés e da transferência da liderança para 
Josué! Para complicar mais, um estudo cuidadoso da parashá “Pinchas” revela que muitos 
dos trechos nela escritos parecem estar descontextualizados. Nesta introdução tentaremos 
entender como e porquê. 

Antes de discutirmos a estrutura interna da parashá Pinchas, precisamos primeiro analisar 
a estrutura geral do livro Bamidbar (Números). 

O livro Bamidbar (Números), é composto por uma lista de mandamentos e algumas 
narrativas. A narrativa descreve a história da jornada do povo de Israel do Monte Sinai para 
a terra de Canaã; começando com a preparação para a jornada (capítulos 1-10), seguido 
pelos vários incidentes e rebeliões ocorridas durante a jornada (capítulos 11-25), e 
concluindo com as instruções à nova geração sobre como conquistar a terra (capítulos 33-
36).  

Esta narrativa é periodicamente interrompida por certos trechos com preceitos como as leis 
de nazireu (abstenção – capítulo 6), sotá (suspeita de adultério – capítulo 7), chalá 

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html


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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 41- PINCHAS 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 2 

 

(separação da farinha – capítulo 15), pará adumá (cinzas da novilha vermelha lançadas em 
pessoas impuras – capítulo 19) e etc. Mesmo que muitas dessas instruções já tenham sido 
dadas a Moisés anteriormente, são recordadas no livro Bamidbar devido à conexão 
temática com a narrativa. 

Até à parashá Pinchas a narrativa do livro Bamidbar segue mais ou menos uma ordem 
cronológica. Contudo, no começo da parashá, encontramos um sério problema. 

Definindo o problema 

Notemos como depois do incidente do pecado do povo com as “filhas de Midiam” (vide 
Números 25:1-15), Elohim manda Moisés vingar-se dos Midianitas numa guerra: 

“E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Afligireis aos Midianitas, e feri-los-eis. Porque eles vos 
afigiram…” (Números 25:16-18). 

Agora, segundo a lógica, a Torá deveria continuar com a história da batalha. Mas isto não 
acontece! Os detalhes desta batalha são recordados somente CINCO CAPÍTULOS 
DEPOIS – no meio da parashá Matot, que analisaremos mais tarde: 

“E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos Midianitas…E falou 
Moisés ao povo, dizendo: Armai-vos, alguns de vós, para o exército, e estes que saiam 
contra Midiam…” (Números 31:1-3). Enquanto no meio (ou seja, capítulos 26-30) 
encontramos uma série de tópicos que não têm relação um com o outro. 

Muitas pessoas que estudam a Torá, nunca perceberam este problema por uma simples 
razão. No capítulo 26, que se segue ao comando de atacar Midiam, YHWH manda Moisés 
fazer um censo das doze tribos: 

“Levantai o censo de toda congregação dos filhos de Israel, da idade de vinte anos em 
diante, pela casa de seus pais, de todo aquele que ingressar no exército” (Números 26:1-
2). 

Lendo este versículo de abertura, a primeira suposição é que este censo faz parte dos 
preparativos para guerra contra Midiam. Contudo, esta suposição lógica está incorrecta!  

Para nossa surpresa, como os detalhes deste censo revelam, encontramos que ele nada 
tem a ver com a batalha contra Midiam. De facto, na conclusão do censo, a Torá 
explicitamente diz o seu propósito: 

“Estes são os contados dos filhos de Israel, seiscentos e um mil setecentos e trinta. E falou 
o Eterno a Moisés, dizendo: A ESTES será REPARTIDA A TERRA POR HERANÇA pelos 
números dos nomes. À tribo mais numerosa darás a herança maior e à menos numerosa 
herança menor” (Números 26:51-54). 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 41- PINCHAS 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 3 

 

Baseado neste censo, melhor conhecido no mundo hebraico como MIFKAD 
HANACHALOT, os líderes do povo devem distribuir a terra depois da conquista. A terra 
deve ser dividida de acordo com o tamanho de cada família. 

Mais uma prova de que este censo não está relacionado com a batalha com Midiam pode 
ser obtida nos detalhes da batalha. Quando o povo vai para a guerra, YHWH manda recrutar 
somente mil soldados de cada tribo (vide Números 31:4-6). Por que razão YHWH ordenaria 
Moisés a realizar um censo de 600.000 soldados se somente 12.000 eram necessários? 

Em resumo: Mostramos que a continuação lógica do capítulo 25 – comando para atacar 
Midiam – é o capítulo 31 – detalhes da guerra. Então, o capítulo 26 interrompe o fluxo da 
narrativa.  

Agora, precisamos examinar os trechos que sobraram entre o capítulo 26 e o capítulo 31. 
Nestes trechos, achamos mais seis tópicos, todos desfasados da guerra contra os 
Midianitas. A tabela a seguir, resumirá os capítulos 26-31, ilustrando como o fluxo natural 
do capítulo 25 – 31 é interrompido por estes trechos: 

Capítulo Evento / Tópico 
25 Pecado das “filhas de Midiam e comando 

de ataque 
A) 26 Censo do povo que herdará a terra 

B) 27:1-11 A história das filhas de Zelofeade 
C) 27:12-14 Último dia de Moisés 
D) 27:12-23 A transferência da liderança para Josué 

E) 28-29 As leis dos sacrifícios diários e especiais 
F) 30 As leis de promessas 

31 A batalha contra Midiam 

Claramente, nenhum destes tópicos está relacionado directamente com a guerra contra 
Midiam. Todavia, a Torá escreve-os aqui na parashá Pinchas. Para entendermos porquê, 
precisamos determinar onde os trechos A-F deveriam estar: 

1º O censo – “Mifkad hanachalot” 

Como explicamos anteriormente, a terra de Canaã será distribuída com base neste censo. 
Ou, como a própria parashá conclui: 

“A estes será repartida a terra por herança pelos números dos nomes. À tribo mais 
numerosa darás a herança maior e à menos numerosa herança menor; a cada qual 
segundo os que foram contados delas será dado a sua herança” (Números 26:52-54). 
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Uma frase chave neste último comando do censo leva-nos directamente para parashá 
Masei, onde encontramos uma ordem quase idêntica sobre como o povo herdará a terra: 

“Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã…e HERDAREIS a terra por sorteio…à 
tribo mais numerosa, DAREIS HERANÇA maior, e à tribo menos numerosa, DAREIS 
herança menor…segundo as tribos de VOSSOS PAIS herdareis” (Números 33:50-55). 

Reveja estes versículos, atentando como a ordem na parashá Massei é quase idêntica à 
ordem descrita no final do censo na parashá Pinchas. 

Além disso, a parashá Massei continua a enumerar outras ordens sobre a herança da terra 
(por exemplo, a fronteira da terra que deve ser conquistada – 34:1-15 – os líderes tribais 
que distribuirão a terra – 34:16-29 – as cidades dos Levitas – capítulo 35 – e etc). Então, 
parece que o censo da parashá Pinchas deveria estar escrito na parashá Massei! 

B) Filhas de Zelofeade 

Este incidente (27:1-11) acontece imediatamente depois do censo estar completo. As filhas 
de Zelofeade queixam-se a Moisés, que a herança de Zelofeade será perdida para sempre 
(já que ele não tinha filhos e a herança é dada segundo o homem).  

Então, este pequeno trecho pode definitivamente ser considerado como uma continuação 
do censo, e também trata das leis sobre a herança da terra. Claramente não tem ligação 
com a guerra contra Midiam. Portanto, também deveria estar na parashá Massei (de facto, 
a história das filhas de Zelofeade continua na parashá Massei - vide capítulo 36). 

2º Último dia de Moisés     

No próximo trecho, YHWH manda Moisés dar uma última olhada na Terra de Israel antes 
de morrer: 

 "E disse o Eterno a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que dei aos filhos 
de Israel. E tendo-a visto serás juntado a teu povo também tu, como foi juntado Arão teu 
irmão" (27:12-13). 

Obviamente este comando deveria estar escrito no final da Torá - antes da morte de Moisés, 
certamente não no meio da parashá Pinchas! 

3º Transferência da liderança para Josué    

O próximo trecho (27:15-23) é simplesmente a reacção de Moisés a esta informação (que 
ele iria morrer). Portanto, Moisés pede a YHWH a nomeação de um novo líder no seu lugar. 
Claramente ambos os trechos (C,D) são continuação um do outro, mas em algum lugar no 
final da Torá, não aqui, no meio de parashá Pinchas! 
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3º As leis dos sacrifícios diários e especiais 

Os próximos dois capítulos (capítulos 28-29) constituem uma lista dos vários sacrifícios que 
eram oferecidos em ocasiões especiais, adicionados aos sacrifícios diários. Obviamente 
estes trechos não deveriam estar aqui, pois não têm relação nenhuma com a narrativa. 
Pelo contrário, deveriam estar escritas no livro de Levítico, muito provavelmente na parashá 
Emor, juntamente com as outras leis de korbanot e festas (vide Levítico 23). 

4º As leis de Nedarim 

O mandamento de Nedarim (promessas) é um outro trecho que fala de mandamentos (e 
não narrativa) e poderia ser entendido como uma continuação do trecho dos sacrifícios 
diários e especiais, pois o último versículo deste trecho diz que os sacrifícios de promessas 
são trazidos juntamente com os sacrifícios especiais e diários: "além das vossas 
PROMESSAS e das vossas OFERTAS..." (Números 29:39). Em todo caso, está totalmente 
descontextualizado da guerra contra Midiam. 

Então, o que se passa afinal? 

Baseado nesta análise, começa a ficar claro que a Torá intencionalmente interrompe a 
história da guerra contra Midiam com trechos não relacionados! A pergunta óbvia é: 
porquê? 

Para respondermos a esta pergunta, precisamos primeiro de dividir estes seis trechos (de 
A - F) em duas categorias básicas: 

1 - PREPARAÇÃO PARA ENTRAR NA TERRA DE CANAÃ (capítulos 26-27) 

- O censo para dividir a terra - "mifkad hanachalot"; 
- A queixa das filhas de Zelofeade: a herança delas; 
- A morte de Moisés; 
- A transferência da liderança para Josué 

2 - MANDAMENTOS QUE SÃO CONTINUAÇÃO DO LIVRO DE LEVÍTICO (capítulos 28-
30) 

- As leis dos diários e especiais 

- As leis de promessas. 

Esta divisão em duas categorias pode nos ajudar a apontar de onde são estas duas 
unidades.  
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A primeira unidade (1) contém trechos que detalham a preparação do povo para entrar na 
Terra de Israel. Como foi explicado anteriormente, estes trechos deveriam estar escritos na 
parashá Masei. Para ilustrar este ponto, a tabela a seguir mostrará a progressão da guerra 
contra Midiam até ao final do livro de Números: 

Capítulos Tópicos 
31:1-54 A guerra contra Midiam 
32:1-42 A herança de Ruben e Gad na Transjordânia 
33:1-49 Um resumo da jornada do povo no deserto 

33:50-56 * O comando de conquistar e herdar a terra de Israel 
34:1-15 * As fronteiras precisas da terra de Israel 

34:16-29 * Os líderes tribais são aqueles que distribuirão a terra 
35:1-18 * As cidades dos Levitas 
35:9-34 * Cidades refúgio (para quem matou sem querer) a serem postas 

em Israel 
36:1-13 * As leis de herança relacionadas a casamentos inter - tribais 

Esta tabela mostra claramente que o tópico final do livro de Números é a preparação para 
a entrada na terra de Canaã (Números 33:50 - 36:13). Então, não deve haver dúvidas de 
que os capítulos 26 - 27 da parashá Pinchas, que falam deste mesmo tópico, deveriam 
estar escritos no final do livro de Números.  

De facto, a história da transferência da liderança de Moisés para Josué deveria ser o final 
mais adequado para o livro de Números. 

A segunda unidade (2), contém as leis dos sacrifícios diários, especiais e de promessas; 
claramente uma continuação do livro de Levítico. Contudo, isto não deveria causar surpresa 
pois em muitos outros lugares encontramos trechos que deveriam estar em Levítico, 
escritos em Números. 

Cortar e colar? 

Baseados nesta distinção, podemos agora redefinir a nossa pergunta: Por que razão a Torá 
"corta" estes trechos da parashá Masei (onde deveriam estar), e "cola-os" na parashá 
Pinchas, depois da história do pecado do povo com as "filhas de Midiam"? 

Para respondermos a pergunta, devemos retornar e ler o versículo de abertura do capítulo 
26. Quando se lêem os rolos da Torá, veremos que há um espaço no meio do versículo: 

Passada a praga, (há um espaço, e então um novo trecho começa a meio do versículo) 
falou YHWH a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de 
toda a congregação dos filhos de Israel… (este espaço é perfeitamente visível quando lido 
num Tanach comum).   
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Este estranho espaço no meio do versículo indica que algo aqui está fora de sítio. Aponta 
ainda para uma conexão especial entre este censo e a praga que ocorreu após o pecado 
do povo com as “filhas de Midiam”. 

Por outras palavras, encontramos um outro exemplo de como o livro de Números, move 
deliberadamente um trecho que deveria ser continuação de outro, para nos questionarmos: 
Qual é a conexão temática entre estes dois, aparentemente desconectados, trechos. 

Há várias possibilidades, mas será destacada uma razão para a intercalação destes trechos 
baseada no tema geral do livro de Números.  

A última praga 

Recordemos que este livro, descreve a jornada do povo do Monte Sinai até à terra 
prometida. Idealmente, esta viagem teria a duração de somente algumas semanas, e a 
terra seria dividida entre aqueles que saíram do Egipto. Ao invés disto, várias rebeliões 
ocorreram, culminando com o pecado dos espiões e o decreto Divino de que a geração do 
deserto deveria morrer.  

Então, até mesmo no quadragésimo ano, encontramos mais incidentes onde o povo peca 
(e são punidos), veja, por exemplo, Números 21:4-10 e 25:1-6. 

Como já vimos, a viagem do livro de Números (capítulos 11-25) é caracterizada por 
rebeliões, punição e morte. Entretanto, esta praga que o povo sofreu depois do pecado com 
as "filhas de Midiam" pode ser considerada um marco, pois marca o último incidente do 
comportamento pecador do povo, e portanto, o seu último castigo antes da entrada na terra. 

Então, os sobreviventes da praga são basicamente os sobreviventes finais dos quarenta 
anos de deserto. Eles se tornarão os herdeiros da terra de Canaã! 

Intercalando o censo tribal especificamente neste ponto, mesmo que ele tivesse ocorrido 
mais tarde, a Torá ressalva que os eventos trágicos do livro de Números, finalmente 
chegaram ao fim. Aqueles que sobreviveram a esta praga são dignos de herdarem a terra. 

Esta interpretação é sustentada pelo último relato do censo, recordado depois dos Levitas 
serem contados: 

"Estes são os que foram contados por Moisés...E entre estes não houve nenhum dos que 
foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando estes contaram os filhos de Israel 
no deserto de Sinai. Porque o Eterno tinha dito a eles que morreriam no deserto; e nenhum 
deles ficou, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num" (Números 26:63-65). 
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De facto, no discurso de abertura para a nação no livro de Deuteronómio, Moisés enfatiza 
este mesmo ponto: 

"Os seus olhos viram o que fez o Eterno por causa de Baal Peor (o pecado com as filhas 
de Midiam); destruiu-o, o Eterno, teu Elohim, do vosso meio. E VÓS, que vos unistes ao 
Eterno, vosso Elohim, estais todos vivos hoje" (Deuteronómio 4:3-4). 

De uma maneira similar, pode-se entender o porquê deste censo ser seguido pelo 
mandamento Divino a Moisés, de subir ao Monte Haaivarim para morrer, e transferir a 
liderança para Josué. Porque este censo focaliza a herança da Terra de Israel, 
mencionamos logo depois dele a transferência da liderança de Moisés para Josué, que será 
obrigado a liderar a nova geração para conquistar e herdar a terra. 

Diários e Especiais - Porquê aqui? 

Agora que já foi explicado por que razão a Torá moveu os capítulos 26 - 27 (a primeira 
categoria) da parashá Massei para a parashá Pinchas, deve-se agora explicar porque a 
Torá moveu os capítulos 28 - 29 (a segunda categoria) do livro de Levítico para a parashá 
Pinchas. 

É necessário procurar uma conexão temática entre estes mandamentos e a narração. Por 
outras palavras, precisamos perguntar: qual a conexão entre as leis de sacrifícios diários e 
especiais e a preparação do povo para entrar na terra de Canaã? Uma vez mais, 
retornaremos ao tema do livro de Números para tentar encontrar uma resposta. 

Recordemos que os primeiros dez capítulos do livro de Números descrevem a preparação 
do povo na jornada do Monte Sinai para a terra prometida. Estes capítulos enfatizam a 
conexão intrínseca entre o acampamento do povo e o Tabernáculo. O povo precisa viajar 
com o Tabernáculo, e a "Presença Divina", no centro do acampamento. 

Agora, quarenta anos depois, quando a Torá descreve a preparação para entrar na terra, a 
Torá enfatiza este mesmo ponto recordando as leis dos sacrifícios diários e especiais na 
parashá Pinchas. 

Pode-se sugerir duas conexões temáticas entre este trecho e o censo: 

1-  O Korban Tamid, o sacrifício colectivo diário oferecido no altar, juntamente com a adição 
do Mussaf (sacrifício especial) oferecido nas festas, é comprado através do "machatzit 
hashekel" (contribuição anual do povo para a compra de sacrifícios), que são colectados 
anualmente de cada membro do povo quando fazem o censo anual! 
 
2- O sacrifício diário oferecido é um símbolo diário que relembra a "Revelação do Sinai". 
Esta unidade começa com o propósito do Tabernáculo: 
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"E me farão um santuário e morarei entre eles" (Êxodo 25:8) 

Esta unidade conclui com a ordem de oferecer diariamente o sacrifício, que o propósito é o 
de perpetuar a "Presença Divina" que habitava o Monte Sinai: 

“Este será o holocausto contínuo [diário] por vossas gerações, à porta da tenda da 
congregação, perante YHWH, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Ali, virei aos 
filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados, e consagrarei a tenda da 
congregação e o altar; também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como 
sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Elohim”.  

Uma frase similar é encontrada na apresentação do sacrifício diário da parashá Pinchas: 

“É holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada a 
YHWH”.  

Então, o sacrifício diário, pode simbolizar a conexão especial entre YHWH e o povo de 
Israel que deveria cristalizar-se com a preparação do povo para conquistar e herdar a terra. 

Portanto, este sacrifício diário reflecte a natureza colectiva da relação do povo com YHWH 
(como um korban oferecido em nome de toda a congregação), juntamente com a 
responsabilidade individual (doação do "machatzit hashekel” para a compra do korban). Na 
hora que Josué se prepara para liderar a nação, os princípios de propósito colectivo, 
responsabilidade individual e rotina diária - devem servir como um guia para toda nação. 

Primeira Leitura: 25:10 – 26:4 

25:11 Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de 
sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles; de sorte 
que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. 

Finéias, o neto do Sumo-Sacerdote Arão, tinha pegado numa lança e com ela mata um 
israelita que se corrompera com uma midianita (Números 25:6-8), profanando assim o 
Nome de YHWH. Anteriormente tinha saído o decreto divino para que fosse executado todo 
aquele que se tinha unido a Baal-Peor, cf. 25:4-5.  

Finéias agiu como agente de YHWH, com autoridade delegada, obedecendo ao 
mandamento de 25:4. O zelo de Finéias foi elogiado pelo Eterno e recompensado com um 
pacto especial para ele e seus descendentes.  
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Se ele não tivesse agido dessa forma, a ira de YHWH teria destruído os filhos de Israel. O 
acto de Finéias salvou o povo e deu à sua linhagem um sacerdócio por tempo indefinido 
(Números 25:1-3, 6-15; Salmos 106:30, 31). 

No pecado protagonizado pelos filhos de Israel com o bezerro de ouro morreram 3 mil em 
todo o Israel, mas na praga que veio pelo pecado com Baal-Peor morreram 24 mil. Ainda 
que este número corresponda a uma média de 2 mil por tribo, foi a tribo de Simeão que foi 
a mais afectada pela praga.  

Um pouco de fermento leveda toda a massa, mas ao condenar e extirpar os actos 
pecaminosos de uma parte do povo, o resto do povo é salvo. A praga cessou quando 
Finéias, executou a ira de YHWH contra os pecadores.  

Se nós não combatemos o pecado nas nossas vidas e nas congregações, e na sociedade 
em que vivemos, crescerá como um tumor e matar-nos-á. Não podemos ser indiferentes 
diante a injustiça, a mentira e outros pecados. Se andamos em trevas, não há sangue que 
nos limpe de todo o pecado, cf. João 1:7.  

25:12 “Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz…” 

No texto hebraico, neste vs. a palavra para “paz”, “shalom”, tem um aparente “defeito”. A 
letra vav, está partida. Se assim foi escrito no original, por que razão YHWH escreveu a 
palavra “shalom” com uma letra incompleta? A tradição diz que Finéias só teve justiça na 
sua mente quando executou os pecadores, sem ter uma atitude de misericórdia. Por isso o 
pacto com ele não terá sido perfeito. As Escrituras ensinam que não há paz na sociedade 
se não há justiça, mas está escrito que o fruto da justiça é paz, cf. Hebreus 7:2, onde 
primeiramente fala de justiça e logo de paz, cf. Salmo 72:1-4; 85:10, Isaías 32:17; 48:22; 
57:21; 60:17.  

Contudo, a paz não é perfeita se só se emprega justiça sem ter misericórdia. É provável 
que Finéias não tivesse tido qualquer sentimento de misericórdia na hora de executar a 
justiça. Dessa forma, só reflectia uma parte do carácter de YHWH, que por sua vez, é justo, 
e misericordioso. Finéias tinha zelo pela justiça, mas faltava-lhe a misericórdia, e por isso 
o pacto de paz não foi completo.  

Como Yeshua é a imagem do Elohim invisível, ele está cheio da graça e de verdade, de 
misericórdia e de justiça em perfeita harmonia, cf. João 1:14.  

Em 1 Crónicas 6:4-8 está escrito: 
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“Eleazar gerou a Finéias, e Finéias, a Abisua; Abisua gerou a Buqui, e Buqui, a Uzi; Uzi 
gerou a Zeraías, e Zeraías, a Meraiote; Meraiote gerou a Amarias, e Amarias, a Aitube; 
Aitube gerou a Tzadoque, e Tzadoque, a Aimaás”;  

Tzadoque foi descendente de Finéias. Ele foi sacerdote na época do Rei David, cf. 2 Samuel 
8:17.  

O grande escriba Esdras, era descendente de Finéias, cf. Esdras 7:1-5.  

Durante o reinado messiânico restaurar-se-á a família de Finéias pela linhagem de 
Tsadoque, segundo Ezequiel 40:46; 43:19; 44:15; 48:11-12. YHWH não quebra as suas 
promessas. Até que os céus e a terra passem, os descendentes de Tsadoque serão 
sacerdotes diante dEle.  

Um Midrash ensina que durante o primeiro templo houve 18 descendentes de Finéias que 
serviram como sumos-sacerdotes. No segundo templo, houve 80 sumos-sacerdotes 
descendentes de Finéias. 

25:14 O nome do israelita que foi morto (morto com a midianita) era Zinri, filho 
de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas.  

A tribo de Simeão tinha problemas relativamente ao domínio do instinto sexual. O exemplo 
do seu líder originou muito pecado entre eles e portanto a praga que veio sobre os filhos de 
Israel levou à morte muitos da tribo de Simeão, de tal forma, que ao comparar os dois 
últimos censos constatamos uma redução considerável nessa tribo.  

26:1 Passada a praga, falou YHWH a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o 
sacerdote, dizendo:  

Neste versículo vemos como YHWH destaca a importância da praga antes do censo. Daqui 
aprendemos que a praga está directamente relacionada com o resultado do censo.  

Segunda Leitura: 26:5-51 

26:5 Rúben, o primogénito de Israel; os filhos de Rúben: de Enoque, a família dos 
enoquitas; de Palu, a família dos paluítas;  

Este texto ensina-nos sobre a importância da família em Israel. A palavra “mishpachá”, que 
significa família, é mencionada 84 vezes nesta leitura. Para o Eterno o conceito “família” é 
de extrema importância. 
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Na passagem de 26:5-51 vemos o aumento e a diminuição das tribos desde o último censo. 
Algumas tribos aumentaram consideravelmente, outras perderam bastantes elementos, 
mas o resultado final foi semelhante ao anterior, com somente 1820 pessoas de diferença: 

Tribo Primeiro censo Segundo censo Diferença 

RUBEN 46,500 43,730 -2,770 

SIMEÃO 59,300 22,200 -37,100 

GAD 45,650 40,500 -5,150 

JUDÁ 74,600 76,500 +1,900 

ISACAAR 54,400 64,300 +9,900 

ZEBULÓN 57,400 60,500 +3,100 

MANASSÉS 32,200 52,700 +20,500 

EFRAIM 40,500 32,500 -8,000 

BENJAMIM 35,400 45,600 +10,200 

DAN 62,700 64,400 +1,700 

ASSER 41,500 53,400 +11,900 

NAFTALI 53,400 45,400 -8000 

SOMA 603,550 601,730 -1,820 

Se todas as tribos tivessem crescido como a tribo de Manassés, com um aumento de 63,7% 
em 38 anos, o povo inteiro teria tido mais 384 450 varões, perfazendo um total de 988 000.  

A falta de crescimento deve-se ao pecado do povo. A falta de entrega à obediência aos 
mandamentos é a maior causa do não crescimento do povo de Israel. As guerras e a 
assimilação que se deu do povo, faz com que este não seja tão grande, em virtude da falta 
de compromisso com a Torá.  
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O povo de Israel podia ter sido o mais numeroso de todos os povos do mundo, se a Torá 
tivesse sido a sua regra de vida. Este censo foi a base para a divisão da terra durante o 
tempo de Josué.  

26:14 São estas as famílias dos simeonitas, num total de vinte e dois mil e 
duzentos.  

Em Números 1:23 está escrito: 

“foram contados deles, da tribo de Simeão, cinquenta e nove mil e trezentos”.  

Ao comparar estes dois textos, vemos que a tribo de Simeão tinha perdido 37 100 pessoas 
desde o censo anterior.  

Foi severamente reduzida pela Praga porque o seu líder tinha aberto uma brecha através 
do seu pecado com a midianita.  

Anteriormente Moisés também se unira a uma mulher midianita, Zíporah, mas houve uma 
grande diferença entre a sua união com ela e esta união por causa de Baal-Peor. A esposa 
de Moisés mostrava sinais de obediência à fé de Israel, mas as mulheres midianitas que se 
aproximaram dos filhos de Israel nesta ocasião, fizeram-no com a intenção de os fazer cair 
na idolatria.  

Os midianitas eram descendentes da união que houve entre Abraão e a sua terceira esposa 
– Queturá, cf. Génesis 25:1-4.  

Terceira Leitura 26:52 – 27:5 

26:54 À tribo mais numerosa darás herança maior, à pequena, herança menor; a 
cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança.  

Como já vimos, este censo foi a base para as partilhas da terra na época de Josué. Aqueles 
que tinham 20 anos ou mais e foram incluídos aqui, obtiveram um património na terra.  

26:55 Todavia, a terra se repartirá por sortes; segundo os nomes das tribos de 
seus pais, a herdarão.  

As pessoas foram distribuídas na terra, tendo em conta o número de pessoas que entraram 
na terra, segundo este último censo, cf. 26:56, E o número de pessoas que saíram do 
Egipto, cf. 26:55. Cada família recebeu terrenos que correspondiam ao número de varões 
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que entraram na terra prometida. Contudo, eles tinham que dividir a terra entre eles mesmos 
de acordo com o número de antepassados que tinham saído do Egipto.  

26:59 A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu 
no Egipto; teve ela, de Anrão, a Arão, e a Moisés, e a Miriã, irmã deles.  

A Torá destaca o facto de Joquebede ser filha de Levi. Neste caso, temos que entender a 
palavra “filha” como sendo “descendente”, não uma filha directa. Caso fosse uma filha 
directa, teria centenas de anos quando deu à luz Moisés.  

Este texto ensina que ela levou bem a sério a sua ancestralidade. É provável que esta 
atitude de apego à família e à sua tribo tenha passado para o seu filho Moisés. A identidade 
israelita e levita impactaram-na de tal forma que apesar da sua educação egípcia pôde 
manter a sua identidade. O impacto da identidade israelita é evidente na alma de Moisés, 
segundo Êxodo 2:11 onde está escrito: “saiu a seus irmãos (…) um do seu povo”.  

Moisés nunca terá perdido o sentimento de pertencer ao seu povo e à sua tribo. A sua mãe 
tinha um papel importante nesta identificação tão forte e por isso é chamada de “filha de 
Levi”.  

Quarta Leitura: 27:6-23 

27:4 Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto 
não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai.  

Aqui há um assunto de legislação relativamente à herança da terra de Israel. As diferentes 
porções da terra de Israel foram entregues só aos varões. Os filhos varões herdavam a 
porção da terra que tinham recebido do seu pai. Quando uma filha se casava, obtinha o 
benefício da herança do seu marido.  

Neste caso, cinco filhas de Zelofeade reclamavam a herança do seu pai. A ideia original 
era que cada um dos varões dos filhos de Israel, a partir dos 20 anos de idade que saíssem 
do Egipto, tivessem uma herança na terra prometida. Zelofeade, que tinha morrido no 
deserto, não tinha filhos que pudessem obter uma porção da terra. As cinco filhas 
apresentaram-se então a Moisés e expuseram o seu caso. Moisés consultou a YHWH para 
saber como proceder naquela situação específica.  

27:7-8 As filhas de Zelofeade falam rectamente; certamente lhes darás possessão 
de herança entre os irmãos de seu pai; e a herança de seu pai farás passar a elas. 
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E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, 
então, fareis passar a sua herança a sua filha” 

 
YHWH dá razão às filhas de Zelofeade, dizendo que quando não há filhos, as filhas herdam 
a terra. A identidade israelita é passada pela mãe, mas a herança tribal e da terra vem da 
parte do pai.  
 

27:15-23 Então, falou Moisés a YHWH, dizendo: YHWH, Deus dos espíritos de 
toda carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e 
que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar; para que a 
congregação de YHWHnão seja como ovelhas que não têm pastor. Então, disse 
YHWH a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o 
Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, 
e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe 
sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de 
Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo 
o juízo de Urim, perante YHWH; conforme o seu dito, sairão; e, conforme o seu 
dito, entrarão, ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez 
Moisés como YHWH lhe ordenara; porque tomou a Josué e apresentou-o perante 
Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação; e sobre ele pôs as mãos e 
lhe deu mandamentos, como YHWH ordenara pela mão de Moisés.  

 
Como Moisés deixaria de ser o líder do povo, ele roga ao Eterno que supra essa 
necessidade. Na sua oração e a resposta do Eterno, encontramos treze princípios muito 
importantes relativamente à liderança: 
 
1- Um líder é instituído pelo Eterno – se não é assim, está destinado ao fracasso; 
2- Um líder está acima do povo – a posição de líder não é o mesmo que o seu valor como 

pessoa humana. Há uma posição superior de líder, sobre o povo, cf. Mateus 24:45; 
3- O líder principal deve ser um varão – uma mulher na liderança deve estar submetida a 

um varão.  
4- O líder tem que saber caminhar na frente do povo – em primeiro lugar refere-se à 

capacidade de fazer guerra e derrotar os inimigos. O próprio Moisés fez guerra contra 
os dois gigantes Og e Seom. Em segundo lugar significa que um líder tem que ser o 
primeiro a dar bom exemplo diante do povo.   

5- Um líder tem que saber estar diante do povo – Isto refere-se primeiramente ao retorno 
da guerra. Também significa que o povo tem que ver o seu líder, isto é, ter acesso a ele. 
Um líder que não se apresenta entre o povo, com o tempo acabará por perder a sua 
posição no coração do povo. O povo precisa dele, e portanto tem que ser acessível. É 
necessário ter equilíbrio entre duas coisas, sair e entrar. Um dos problemas mais 
importantes dos líderes é o desequilíbrio entre estes dois. Alguns apartam-se 
demasiado, e outros nunca se apartam.  
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6- Um líder tem que fazer com que o povo saia – Um pastor faz com que as ovelhas saiam 
aos pastos. Tira-as fora da sua situação cativa. Moisés tirou os filhos de Israel do Egipto. 
Um líder tem que ter a capacidade de fazer com que o povo tome decisões de mudança, 
para que saiam de onde estava e encontrem a liberdade.  

7- Um líder tem que fazer com que o povo entre – há momentos em que as ovelhas 
precisam de intimidade umas com as outras, sem influências de fora. É um momento de 
afirmar a identidade como rebanho e de revisão interna. Um líder tem que ter a 
capacidade de instruir os membros do povo para que se amem e se identifiquem como 
um corpo. O líder tem que ensinar ao povo a entrar na presença do Eterno. Estes dois 
últimos princípios o 6º e o 7º, são citados na frase de Yeshua que consta em João 10:9 
que diz: Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e 
achará pastagens;  

8- Um líder tem a mesma função que um pastor de gado menor – O Salmo 23 e João 10 
ensinam que um pastor faz com que as suas ovelhas não tenham carências. Um bom 
pastor não busca os seus próprios interesses, mas sim os do rebanho; 

9- Um líder tem que ter um bom espírito – YHWH deu testemunho do espírito de Josué. 
Tinha um espírito diferente do resto do povo, que é uma atitude interior mais afim do 
Eterno que dos demais. O espírito do líder projecta-se sobre o povo.  

10- Um líder tem que se dotado com “hod” (majestade, esplendor, grandeza, dignidade, 
glória e formusura) – É um reflexo dAquele que é luz e portanto deve irradiar por si 
mesmo.  

11- Um líder tem que viver diante do Eterno e consultá-Lo – Para ser um bom líder há que 
viver a vida privada como se fosse em público, sempre tendo em mente que está diante 
da presença do Eterno, dos seus anjos, e dos maus espíritos que aguardam que tentam 
fazer com que este tropece. Lembremo-nos que temos sempre 1001 olhos que nos 
observam. Realmente não existe a vida privada, e um líder deve ser consciente disso. 
Um líder consulta o Eterno antes de tomar decisões, inclusivamente nas questões 
pequenas; 

12-  Um líder tem que falar as palavras do Eterno – Para que a palavra do líder seja com 
autoridade e respaldo do céu, tem que estar em conformidade com a Torá. Assim o 
povo obedece às ordens do líder, porque provém de origem divina, cf. 1 Pedro 4:11.  

13- Um líder tem que ser reconhecido pelo povo – Um rei sem povo é um desastre. Um povo 
sem rei está desgovernado. Um bom rei com muito povo constitui um potencial para o 
bem. Um bom líder não impõe a sua liderança sobre os outros, pois no Reino os líderes 
são instituídos por YHWH e logo reconhecidos pelo povo. Deve haver um equilíbrio entre 
imposição e permissividade.  

 
27:18 Então, disse YHWH a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem 
em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele.  

 
Moisés recebeu a ordem de colocar as suas mãos sobre Josué. O propósito da imposição 
das mãos é triplo: 
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1- Identificação; 
2- Transmissão; 
3- Instituição; 

Em muitas ocasiões há uma combinação destes três, como no caso de Josué filho de Num, 
que foi instituído no ministério como sucessor de Moisés pela imposição das mãos de 
Moisés diante do povo, cf. Números 27:23, e ao mesmo templo foi-lhe transmitido o espírito 
de sabedoria, cf. Deuteronómio 34:9: 

“E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto 
sobre ele as suas mãos; assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como YHWH 
ordenara a Moisés” 

Quando a imposição tem o propósito de transmitir algo, pode ter dois tipos de transmissão: 

1- Transmissão de pecado, como no caso dos bodes do Yom Kippur e outros animais que 
são sacrificados; 

2- Transmissão de espírito e poder, como no caso das curas e libertações feitas através 
do Messias Yeshua e dos seus discípulos e quando o Espírito de cura foi dado aos 
discípulos, cf. Actos 8:18. 

Quinta Leitura. 28:1-15 

28:2 Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar 
para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para me 
as oferecer a seu tempo determinado.  

Ao longo desta parashá, encontramos um resumo dos sacrifícios que toda a comunidade 
tem que entregar nos tempos determinados (moedim): 

28:3-8 Diários – manhã e tarde; 

28:9-10 Semanais – a cada Shabat; 

28:11-15 Mensais, a cada Lua Nova; 

28:16-25 Anuais, em Pêsach (Páscoa) e cHag haMatzot (Festa dos pães asmos): 

28:26-31 Anuais, nas primicias do trigo – Shavuot (Pentecostes); 
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29:1-6 Anuais, em Yom Teruah – Festa das Trombetas; 

29:7-11 Anuais, em Yom Kippur – o Dia da Expiação; 

29:12-34 Anuais, em Sukkot – a Festa dos Tabernáculos; 

29:35-38 Anuais, em Sheminí Atseret – O Oitavo Grande Dia.  

Nas horas em que se apresentavam os sacrifícios diários no templo, juntamente com o 
incenso, é o momento em que nos devemos apresentar diariamente ao Eterno em oração. 
Pela manhã (perto das 09:00) e pela tarde (perto das 15:00).  

Em Lucas 1:10 está escrito: E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do 
incenso.  

Quem oferecia um animal em sacrifício no templo, tinha que estar presente no momento do 
sacrifício do seu animal. No entanto, quando se ofereciam os sacrifícios de toda a nação, 
não podia estar presente todo o povo. Por essa razão, foram estabelecidos grupos de 
israelitas que pudessem estar presentes como representantes do povo durante os 
sacrifícios.  

As horas de oração do povo de Israel, estão relacionadas com os sacrifícios que se faziam 
na época do primeiro e segundo templo, como lemos em Daniel 6:10: 

“Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa (ora, 
havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém ), e três vezes no dia se punha 
de joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como também antes costumava 
fazer”.  
 
Actos 3:1 “Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona”.  
 
“a seu tempo determinado” – As ofertas tinham que ser feitas no tempo assinalado. O 
mesmo acontece com as orações. Ainda que se façam orações espontâneas, não devemos 
descurar nas orações da manhã e da tarde. Cada coisa a seu tempo.  
 
O tempo é muito importante para YHWH. A nós cabe-nos a missão de santificar o tempo. 
É parte do nosso serviço ao Eterno, como lemos em Eclesiastes 3:1:15: 
 
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu: há 
tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou; 
tempo de matar e tempo de curar; tempo de derribar e tempo de edificar; tempo de chorar 
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e tempo de rir; tempo de prantear e tempo de saltar; tempo de espalhar pedras e tempo de 
ajuntar pedras; tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar; tempo de buscar e 
tempo de perder; tempo de guardar e tempo de deitar fora; tempo de rasgar e tempo de 
coser; tempo de estar calado e tempo de falar; tempo de amar e tempo de aborrecer; tempo 
de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? 
Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo 
fez formoso em seu tempo; também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem 
possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Já tenho conhecido que 
não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida; e também 
que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de 
Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente; nada se lhe deve acrescentar 
e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi; e 
o que há-de ser também já foi; e Deus pede conta do que passou”.  

 
28:3 E dir-lhes-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis a YHWH: dois 
cordeiros de um ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto.  

 
O sacrifício diário (ou sacrifício contínuo), de dois cordeiros por dia, era financiado pelo 
meio shekel que o povo dava uma vez por ano como tributo para o templo. O sacrifício da 
manhã cobria os pecados cometidos durante a noite e o sacrifício da tarde cobria os 
pecados que tinham sido cometidos durante o dia.  

28:3, 6, 8 (…) oferta queimada (…) 

Por que razão se repete esta expressão três vezes? YHWH enfatiza a necessidade de 
apresentar ofertas com fogo. A nossa entrega tem que ser feita com um coração fervoroso, 
para que seja um odor agradável diante dEle.  

O mesmo se passa com a libação. O vinho não pode arder sobre o fogo, por isso havia um 
canal ao lado do altar, onde se derramava o vinho diante do Eterno como libação. Contundo, 
o vinho tinha que arder, para ser fermentado. O texto da Torá exige que seja uma bebida 
fermentada, cf. v. 7.  

O vinho passou por um processo de fermentação, logo é mais forte, mais ardente que o 
sumo de uva, o qual é necessário para que seja aceite como oferta de libação.  

Encontramos aqui o mesmo princípio que há na oferta queimada. Tem que haver fogo no 
coração quando oramos, para que sejamos aceites diante do Eterno. Daqui aprendemos 
que as orações sem intenção clara, são inúteis, e não chegam ao céu como odor fragante. 
Coloquemos fogo e fermentação nas nossas orações diante de YHWH! 
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28:9-10 Porém, no dia de sábado, dois cordeiros de um ano, sem mancha, e duas 
décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, com a 
sua libação; holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto 
contínuo e a sua libação.  

No Shabat há uma oferta adicional, além dos dois sacrifícios diários. Esta oferta chama-se 
“musaf”, “adicional”. Daqui vem a oração chamada musaf que consta no sidur – livro de 
orações tradicionais rabínicas.  

Alguns grupos e instituições religiosas guardam o sábado, mas rejeitam categoricamente 
os outros dias de festa estabelecidos pelo Eterno, dizendo que fazem parte de uma lei 
cerimonial que foi abolida por Cristo, e por isso “apenas” guardam o Sábado.  

No entanto, neste versículo constatamos que mesmo o dia de Sábado tinha a sua 
componente cerimonial, com rituais e sacrifícios inerentes. Logo o sábado por si só, acaba 
por ser também um dia cerimonial, quando analisando nessa perspectiva. Então surge a 
pergunta. Se o Sábado como dia sagrado prevalece até hoje como mandamento, por que 
razão os outros dias instituídos como Dias Santos por YHWH são ignorados por esses 
grupos?  

Ainda que hoje a componente cerimonial não seja observada, até porque não existe Templo 
que o permita fazer, a observância dos dias como Dias Santos e de Santa Convocação 
prevalece até aos dias de hoje, tal como o Sábado, e o facto de serem dias que tinham, tal 
como o sábado a sua parte cerimonial, nada é impeditivo que hoje os observemos tal como 
ordenado por YHWH.  

Não só não é impeditivo, como é fundamental que o verdadeiro crente não ignore esses 
dias que são nada mais nada menos que a revelação do Plano de YHWH para a salvação 
da humanidade.  

28:11 E nos princípios dos vossos meses oferecereis, em holocausto a YHWH 
dois bezerros e um carneiro, sete cordeiros de um ano, sem mancha;  

Na lua nova ofereciam-se dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros, farinha, azeite e 
vinho, e um bode, além dos dois cordeiros diários. Daqui aprendemos que em cada lua 
nova YHWH espera uma nova entrega total da nossa parte.  

O total de animais oferecidos em Rosh Hodesh (Lua Nova) são 10 + 1. Como vimos antes, 
o número dez representa a totalidade. Os dez animais que se dão em oferta de ascensão 
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são símbolos da nossa entrega total. O bode fala-nos da morte do Messias pelos nossos 
pecados. A quantidade de um hin é quase a mesma que um galão. Uma éfa contém 
aproximadamente 25 litros.  

Outros textos que falam da lua nova encontram-se em Números 10:10; 1 Samuel 20:5, 18; 
Salmo 81:3-5; 104:19; Isaías 66:23; Ezequiel 45:17; Colossenses 2:16-17. 

Sexta Leitura: 28:16 – 29:11 

28:26 Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando 
oferecerdes oferta nova de manjares a YHWH, na vossa Festa das Semanas; 
nenhuma obra servil fareis.  

Aqui está escrito que a festa das semanas é “vossa”. Isto ensina-nos que as festas não são 
somente do Eterno, cf. Levítico 23:2. YHWH compartilha as suas festas com Israel para 
serem momentos de encontro e de alegria diante de YHWH. Por isso estão mencionadas 
como “vossas solenidades”, cf. 29:39; João 5:1; 6:4; 7:2.  

Sétima Leitura: 29:12-40 

29:13 E, por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave a YHWH, 
oferecereis treze bezerros, dois carneiros e catorze cordeiros de um ano; ser-vos-
ão eles sem mancha. 

Em Sukkot (Festa das Cabanas/Tabernáculos) sacrificam-se um total de 70 animais, um 
por cada uma das nações gentias que existiam originalmente, segundo Génesis 10. Por 
isso Sukot é a festa das nações. No Milénio, todas as nações serão obrigadas a celebrar 
Sukot, como está escrito em Zacarias 14:16-19: 

“E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém 
subirão de ano em ano para adorarem o Rei, YHWH dos Exércitos, e para celebrarem a 
Festa das Cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a 
Jerusalém, para adorar o Rei, YHWH dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E, se a 
família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que YHWH ferirá as 
nações que não subirem a celebrar a Festa das Cabanas. Este será o castigo dos egípcios 
e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a Festa das Cabanas”.  

Se fizermos a contagem da quantidade de animais que foram oferecidos durante a época 
dos tempos, sem contar com as ofertas voluntárias e demais sacrifícios pessoais, 
chegamos a mais de um milhão de animais. Um milhão de animais não foram suficientes 
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para tirar os pecados do povo de Israel. Ninguém se viu liberto da inclinação para o mal, 
como está escrito em Hebreus 10:11: 

“E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os 
mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados”. 
 
Nada se tornou perfeito por estes sacrifícios, como lemos em Hebreus 10:1: 
 
“Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, 
pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os 
que a eles se chegam”.  
 
Todos constituem uma projecção profética até ao sacrifício do Messias, que tem a 
capacidade de tirar o pecado do mundo e através do qual temos acesso até ao trono do 
Rei, como está escrito em Hebreus 10:14, 17, 19-22.  
 
“Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados (…) E 
jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades (…) Tendo, pois, irmãos, 
ousadia para entrar no Santuário, pelo sangue de Yeshua, pelo novo e vivo caminho que 
ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a 
casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo o 
coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa.” 
 
Messias nesta Parashá 

25:10-13 Finéias recebe um pacto perpétuo de paz para ser sacerdote. De igual modo, 
Yeshua recebeu o seu sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para a eternidade. 

27:16 Tal como Josué foi colocado sobre o povo de Israel, Yeshua foi instituído pelo Eterno 
sobre os filhos de Israel e sobre o mundo inteiro. 

27:17 Yeshua é o bom pastor que Moisés pediu que o Eterno desse aos filhos de Israel.  

27:18 Josué tinha o espírito, tal como Yeshua recebeu do Espírito de YHWH tornando-se 
no Messias. 

27:20 Yeshua tem a dignidade do Pai que o instituiu no seu ministério; 

27:21 Yeshua dá a palavra para que entrem e saiam aos filhos de Israel; 

27:23 Yeshua é o sucessor eterno de Moisés; 
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28:3-4 Yeshua é o sacrifício contínuo que está presente diante de YHWH toda a manhã e 
toda a tarde; 

28:9 Yeshua está representado em todos os sacrifícios adicionais de todas as festas 
apontadas pelo Eterno para os filhos de Israel.  

Fim da Parashá 41- Pinchas (Finéias).  
 
Shavua Tov.  
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