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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 42- Matot (Tribos) 
(Números 30:1 – 32:42) 

 
Referência nos Profetas: Jeremias 1:1 – 2:3 
Referência nos Escritos Apostólicos: Filipenses 3:12-16 
Salmo complementar: 111 
 
NOTAS:  
 

(1) Caso seja a primeira vez que tem contacto com o termo parashá, aconselhamos vivamente a leitura da introdução sobre 
o tema no seguinte link: http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html. 

(2) Todas as “midrashim”! bem como os comentários de rabinos, indicados nesta parashá, são apresentados apenas a título 
de curiosidade, como tal não devem de modo algum serem comparadas aos mandamentos da Torá revelada pelo Eterno 
a Moisés e que este escreveu para todas as gerações (chumash). Um dos nossos lemas de fé é não ir além daquilo que 
está escrito, como tal, a menção às midrashim e a comentários de rabinos são apenas a título indicativo para dar uma 
visão geral sobre como interpretam os rabinos determinados textos.  
.  

 

Porção Semanal da Torá: 42- Matot (de Números 30:1 – 32:42)  

Significa “Tribos” 

Primeira Leitura: 30:1-16  

30:1 E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a 
palavra que YHWH tem ordenado:  

Nesta parashá, é dada uma grande ênfase à importância de cumprir as promessas. A Torá 
destaca os cabeças (líderes) relativamente ao cumprimento das promessas. Daqui 
aprende-se que um líder tem muito mais responsabilidade para cumprir as suas promessas 
do que o resto do povo, porque ele representa YHWH diante do povo.  

Se um líder não cumpre as suas promessas, o povo terá uma imagem equivocada de 
YHWH que o colocou como Seu representante. Também significa que uma sociedade tem 
que ser fundada sobre a fidelidade, especialmente entre os líderes.   

Um líder político que dá promessas numa campanha eleitoral e logo, ao ser eleito não 
cumpre a suas promessas, profana o nome de YHWH. O não cumprir as promessas é bem 
mais grave do que parece, pois tem a ver com a honra de YHWH.  

Este princípio também é válido para os pais de uma família. Ao fazer uma promessa aos 
filhos, é muito importante cumpri-la para que os filhos conheçam a fidelidade de YHWH 
através dos exemplos dos pais. A imagem que os pais projectam sobre os seus filhos é 
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aquela que os filhos aplicam sobre o Eterno. Os filhos pensam que YHWH é como os seus 
pais. Por isso é muito importante que os pais cumpram as promessas feitas aos filhos e 
não mudem a sua palavra.  

Se porventura houver a necessidade de mudar a palavra dada aos filhos, há que pedir-lhes 
perdão para que eles entendam que esse comportamento não é correcto e assim não 
pensarem que YHWH quebra as suas promessas.  

Este texto também implica que um homem seja responsável pelo cumprimento da sua 
palavra diante das autoridades e que, em certos momentos, as autoridades tenham a 
possibilidade de anular as promessas que foram feitas pelos israelitas.  

30:2 Quando um homem fizer voto a YHWH ou fizer juramento, ligando a sua alma 
com obrigação, não violará a sua palavra; segundo tudo o que saiu da sua boca, 
fará.  
 

O cumprimento da palavra, é um propósito totalmente ético, não só sob o ponto de vista 
bíblico, mas também na sociedade em geral. Felizmente, a generalidade da sociedade do 
mundo, baseia-se em vários princípios da Torá, caso contrário o mundo já teria sido 
destruído há muito.  
 
R. Bechai menciona três momentos recomendáveis para fazer promessas: 
 
1- Quando alguém tem hábitos pecaminosos e deseja arrepender-se deles fazendo uma 

promessa; 
2- Se há uma oportunidade para cumprir um mandamento alguém pode declarar estar sob 

juramento cumpri-la para não perder a oportunidade; 
3- Como o patriarca Jacob fez uma promessa quando estava em apuros, assim o que está 

em aflição pode fazer promessas, cf. Génesis 28:22; 31:13.  
 
Em Deuteronómio 23:21-23 está escrito: 
 
“Quando votares algum voto YHWH, teu Deus, não tardarás em pagá-lo; porque YHWH, 
teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de 
votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta 
voluntária, assim como votaste a YHWH, teu Deus, e o declaraste pela tua boca” 
 
1 Samuel 1:1 E votou um voto, dizendo: YHWH dos Exércitos! Se benignamente atentares 
para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas 
à tua serva deres um filho varão, a YHWH o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a 
sua cabeça não passará navalha”.  
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No Salmo 22:25 O meu louvor virá de ti na grande congregação; pagarei os meus votos 
perante os que o temem.  
 
Salmo 116:17-18: Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome de YHWH. Pagarei 
os meus votos a YHWH; que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. 
 
Jonas 2:9 Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento; o que votei pagarei; 
de YHWH vem a salvação.  
 
“não violará a sua palavra; segundo tudo o que saiu da sua boca, fará” – A palavra hebraica 
que foi traduzida como “violará”, é “yachel” que vem da palavra “yalal” que significa “ferir” 
“perfurar”, “profanar”.  

A Torá destaca a importância relativamente ao cumprimento de uma promessa. É 
interessante ver a conexão entre perfurar ou ferir, e o acto de não cumprir uma promessa.  

Se o homem não cumpre a sua palavra, provoca uma ferida, uma perfuração na imagem 
de YHWH. Se o homem não cumpre a sua palavra provoca uma ferida na sua função de 
reflectir o carácter de YHWH, porque o Eterno não pode anular a Sua Palavra e o homem 
foi criado à sua imagem.  

Eclesiastes 5:1-7: Guarda o teu pé, quando entrares na Casa de Deus; e inclina-te mais a 
ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te 
precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma 
diante de Deus; porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra; pelo que sejam poucas 
as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo, da multidão 
das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se 
agrada de tolos; o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues.  
Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro; 
por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas 
mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas 
palavras; mas tu, teme a Deus.  
 
YHWH toma em conta as nossas palavras, muito mais do que aquilo que poderemos 
pensar. “É preferível que não se faça votos, do que fazê-los e não cumpri-los”. Temos que 
honrar as palavras que saem das nossas bocas, como o Eterno honra a Sua Palavra, como 
está escrito no Salmo 138:2: 
 
“Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela 
sua verdade; pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome”.  
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YHWH compromete-se a Si mesmo com a Palavra que sai da sua boca. Tal como nós nos 
devemos comprometer com as nossas próprias palavras. E caso não as cumpríssemos, 
estaríamos a pecar. 
 
Esta passagem da Escritura ensina-nos sobre o princípio de autoridade e subordinação:  

 Um varão está sob autoridade dos líderes, 30:1-2. 
 Uma mulher adolescente está sob autoridade do seu pai, 30:3-5. 
 Uma mulher casada está sob autoridade do seu marido, 30:6-8 – 30:10-15. 
 Uma mulher viúva ou divorciada não tem uma autoridade imediata para que possa anular 

os votos, contudo está sob a autoridade dos líderes tal como os varões, 30:9, cf. vs. 1-2. 

30:3 “Também quando uma mulher fizer voto a YHWH, e com obrigação se ligar 
em casa de seu pai na sua mocidade;  

 
A palavra hebraica que foi traduzida como “mocidade” é “neurim” que significa 
“adolescência”. Uma mulher passa por três etapas, menor (ketaná), adolescente (neará) e 
adulta (boguéret).   
 
Sob o ponto de vista jurídico, podemos dizer o seguinte: Uma mulher que não tem sinais 
de puberdade, ou que não tem doze anos de idade, é uma menor. Se já desenvolveu sinais 
de puberdade aos doze anos, torna-se adolescente. Aos 20 anos torna-se adulta.  
 
Na tradição judaica rabínica, a maioridade dá-se aos 13 anos, tanto para rapazes (bar 
mitzvá) como para raparigas (bat mitzá).  
 
Segundo Rashí, este mandamento não se aplica sobre uma menor, que não pode fazer 
votos, nem se aplica sobre uma adulta, porque então não estaria sob a autoridade do seu 
pai, somente aplica-se a uma mulher adolescente.  
 

30:5b, 8b, 12b “YHWH lho perdoará” 

Por não poder cumprir o voto, há uma culpa que precisa de ser perdoada.  

30:8 Mas, se seu marido lho vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto a 
que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou 
a sua alma, YHWH lho perdoará.  

 
Há duas razões pelas quais o Eterno deu essa autoridade ao marido: 
 
1- Um voto feito pela solteira antes do casamento, ou pela esposa depois do casamento, 

poderá afectar a futura relação matrimonial, e por isso o marido, para o bem da sua 
família, tem a autoridade para desfazer esse voto.  
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2- O marido tem a responsabilidade de cuidar da sua esposa e vigiar sobre o bem bem-

estar dela. Se ele vê que o voto que ela fez na sua adolescência é prejudicial para ela, 
ele pode anular esse voto.  

 

30:15 Porém, se de todo lhos anular depois que o ouviu, então, ele levará a 
iniquidade dela.  

 
Isto significa que o marido assumirá todas as consequências inerentes à falta do 
cumprimento do voto. Ter autoridade implica ter responsabilidade. Não há autoridade sem 
responsabilidade.  
 
Segunda Leitura: 31:1-12 

 
31:2 Vinga os filhos de Israel dos midianitas; depois, recolhido serás ao teu povo.  

 
A vingança foi contra Midiã, não contra Moab. Por causa do ataque levado a cabo por Midiã 
contra os Israelitas, veio a vingança. As filhas de Midiã tinham tentado destruir a moral 
familiar de Israel, para que gerassem filhos de mães pagãs, adoradoras de deuses falsos.  
 
Assim, a geração seguinte seria pervertida, como no tempo de Esdras, quando os homens 
israelitas se casaram com as mulheres de outras nações e tiveram filhos que falavam duas 
línguas, devido à influência estrangeira. A geração seguinte corria o risco de perder toda a 
fidelidade ao pacto, e tiveram que despedir essas mulheres e esses filhos, cf. Esdras 9-10; 
Neemias 13:23ss.  
 
No cabo da esposa midianita de Moisés, Zípora, foi diferente, porque ela se tinha 
convertido. Essas mulheres de Midiã e Moab não tinham nenhum interesse em assumir a 
fé de Israel, ao contrário de Zípora. Tinham o propósito de destruí-la através do culto a 
deuses pagãos, e por isso veio a vingança.  
 

31:3 Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a 
guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança de YHWH nos 
midianitas. 

 
De quem é a vingança? Em Deuteronómio32:35a está escrito: Minha é a vingança e a 
recompensa. Como tal, o homem não tem o direito de vingar-se por si mesmo. Se a 
vingança é só de YHWH, como pôde Israel vingar-se de Midiã? YHWH delega a Israel a 
autoridade para executar a Sua vingança. Israel não tem o direito de fazê-lo por si mesmo, 
mas somente por ordem divina, como está escrito: “vinga”. 
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Existe um mandamento na Torá que proíbe ao homem vingar-se se não for por ordem 
divina, e está em Levítico 19:18a:“Não te vingarás”.  
 
Romanos 12:17-21 diz: A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas perante 
todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. 
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é 
a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe 
de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo 
sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.  
 
O homem não tem o direito de vingar-se por si mesmo. Tem o direito de se defender mas 
não de se vingar. Somente as autoridades, que são instituídas pelo Eterno, têm o direito de 
executar a sua vingança. Se porventura fomos tratados com injustiça, entreguemos nas 
mãos de YHWH.  

Romanos 13:1-6 diz: 

Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não 
venha de Deus; e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste 
à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a 
condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. 
Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é 
ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; 
porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário 
que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta 
razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto 
mesmo.  

YHWH institui a autoridade como “um vingador que castiga aquele que pratica o mal”. Mas 
se a autoridade não o faz, não está a cumprir a sua função.  

Isto é válido também entre os pais e os seus filhos. Os filhos não têm o direito de vingar-se 
entre eles, mas sim os pais tem a obrigação de penalizar aquele que agiu de má-fé para 
com o seu irmão, caso este não peça perdão. Se os pais deixam que os seus filhos se 
magoem entre si, é porque não aprendeu o princípio estabelecido pelo Eterno sobre a 
vingança/punição.  

O cinema ensina o público a apoiar aquele que foi tratado injustamente e que busca 
vingança contra aquele que o lesou. Isso não é saudável. Esses filmes ensinam o povo a 
não obedecer ao mandamento, que diz que não é lícito vingarmo-nos.  

Provérbios 20:22: Não digas: Vingar-me-ei do mal; espera por YHWH e ele te livrará.  
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Provérbios 24:29: Não digas: Como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele; pagarei a 
cada um segundo a sua obra.  
 
Salmo 94:1-3 Ó YHWH Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança 
pertence, mostra-te resplandecente! Exalta-te, tu, que és juiz da terra; dá o pago aos 
soberbos. Até quando os ímpios, YHWH, até quando os ímpios saltarão de prazer?  

Este Salmo ensina-nos a pedir a YHWH que execute a vingança na terra, como também 
está escrito em Apocalipse 6:9-10 

“E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por 
amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande 
voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo Dominador, não julgas e vingas o nosso 
sangue dos que habitam sobre a terra?”  
 
Em 1 Tessalonicenses 4:6 está escrito sobre o adultério: Ninguém oprima ou engane a seu 
irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também, 
antes, vo-lo dissemos e testificamos.  
 
Hebreus 10:30-31: Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu 
darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez: YHWH julgará o seu povo. Horrenda coisa 
é cair nas mãos do Deus vivo.  
 
Israel recebeu a delegação da autoridade de YHWH para exercer a sua vingança contra 
Midiã, e matar todos.  
 
O Messias Yeshua recebeu de YHWH a autoridade sobre todos os homens da terra, como 
está escrito em Mateus 28:18: 
 
“E, chegando-se Yeshua, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra”. 
 
Por isso Ele tem o direito e a responsabilidade de executar a vingança do seu Pai sobre 
todos os homens que não lhe obedecem, como está escrito em Apocalipse 19:11-16: 
 
“E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se 
Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo; 
e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e tinha um nome escrito que ninguém sabia, 
senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual 
se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos 
brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, 
para ferir com ela as nações; e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa 
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o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-poderoso. E na veste e na sua coxa tem 
escrito este nome: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.  
 
Em 2 Tessalonicenses 1:6-10 está escrito: “se, de fato, é justo diante de Deus que dê em 
paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso connosco, 
quando se manifestar o Senhor Yeshua desde o céu, com os anjos do seu poder, como 
labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não 
obedecem ao evangelho de nosso Senhor Yeshua; os quais, por castigo, padecerão eterna 
perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado 
nos seus santos e para se fazer admirável, naquele Dia, em todos os que creem (porquanto 
o nosso testemunho foi crido entre vós)”.  
 

31:5 Assim, foram dados dos milhares de Israel mil de cada tribo: doze mil 
armados para a peleja.  

 
Nas Escrituras, o número 12 tem a ver com governo. Como tal, quando aparece o número 
12 mil relacionado a uma guerra, tem a ver com o domínio e a autoridade, cf. Josué 8:25; 
Juízes 21:10; 2 Samuel 17:1; 1 Reis 4:26; 10:26; Salmo 60:1.  
 
Os 12 mil de cada tribo, que são mencionados em Apocalipse 7, são aqueles que vão 
conquistar o mundo para o reino vindouro. A nova Jerusalém mede 12 mil estádios em três 
direcções, cf. Apocalipse 21:16. Isto significa que terá domínio total sobre todo o mundo 
criado.  

 
31:6 E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo mil, a eles e a Finéias, filho de 
Eleazar, o sacerdote, à guerra com os utensílios santos e com as trombetas do 
alarido na mão.  

Tiveram que levar utensílios sagrados para a guerra. Segundo Rashí, trata-se da arca e a 
placa de outro do sumo-sacerdote, juntamente com as trombetas. Isto ensina-nos que foi 
uma guerra espiritual. Mais adiante vemos como nenhum dos filhos de Israel foi morto 
nessa guerra, cf. v. 49. Foram protegidos sobrenaturalmente.  

31:8b também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada.  

Balaão recebeu parte da vingança de YHWH por ter dado conselhos para fazer pecar os 
filhos de Israel. Aquele que induz outro ao pecado, recebe a sua parte do castigo. 

Terceira Leitura: 31:13-24  

31:16 Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos 
filhos de Israel de prevaricar contra YHWH no negócio de Peor, pelo que houve 
aquela praga entre a congregação de YHWH.  
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Por que razão Moisés diz que as mulheres de Midiã tinham provocado fornicação em Israel 
quando no 25:1 apenas se mencionam as mulheres de Moab? Na realidade eram tanto as 
mulheres moabitas como as midianitas que o tinham feito. 

31:19 E, vós, alojai-vos sete dias fora do arraial; qualquer que tiver matado alguma 
pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao terceiro dia e ao sétimo dia, 
vos purificareis, a vós e a vossos cativos.  

Segundo Rashí, isto significa que não podiam entrar no átrio do tabernáculo durante sete 
dias. Tanto os filhos de Israel como os cativos, tiveram que passar pelo processo de 
purificação com a água purificadora, cf. capítulo 19.  

31:20 Também purificareis toda veste, e toda obra de peles, e toda obra de pêlos 
de cabras, e todo objecto de madeira.  

Quando os filhos de Israel estiveram na guerra, tinham a necessidade de ser purificados 
com a água purificadora, juntamente com as suas roupas e outros objectos que se tinham 
impurificado ao estar em contacto com a morte. O cadáver humano é a fonte principal da 
impureza ritual, por isso era tão importante purificar as pessoas e os utensílios que tinham 
estado em contacto com a morte.  

Segundo Rashí, toda a obra de cabra refere-se aos objectos que foram feitas à base dos 
chifres, e os ossos das cabras.  

31:22-23 Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda 
coisa que pode suportar o fogo fareis passar pelo fogo, para que fique limpa; 
todavia, se expiará com a água da separação; mas tudo que não pode suportar o 
fogo, o fareis passar pela água.  

Também os utensílios da cozinha foram conquistados dos midianitas, precisavam de ser 
purificados de todo o contacto com cadáveres e alimentos não Kasher (apropriados para o 
consumo segundo a Bíblia).  

Há dois elementos que são utilizados para a purificação, água e fogo. A terra foi purificada 
pela água na primeira vez, no dilúvio. A segunda vez será purificada com fogo, como está 
escrito em 2 Pedro 3:6-7: 

“pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os 
céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se 
guardam para o fogo, até o Dia do Juízo e da perdição dos homens ímpios”.  

Portanto, há duas maneiras de purificar os utensílios, através do fogo e através da água.  

Quarta Leitura: 31:25-41 
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31:35 e das mulheres que não conheceram homem algum deitando-se com ele, 
todas as almas foram trinta e duas mil.  

Houve uma grande quantidade de pessoas sobreviventes, 32 mil mulheres que não tinham 
conhecido varão. Daqui aprendemos que houve uma matança de um grande número de 
homens e mulheres adultos.  

Quinta Leitura: 31:42-54 

31:50 Pelo que trouxemos uma oferta a YHWH, cada um o que achou: vasos de 
ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela 
nossa alma perante YHWH.  

Segundo o Midrash, os soldados, que eram tsadikim (justos), deram estes objectos com o 
propósito de obter expiação porque não tinham podido evitar ver as mulheres midianitas e 
isto originou pensamentos impuros neles, cf. Mateus 5:28. 

Outra interpretação, seria que dessa forma quiseram pedir perdão por não ter obedecido a 
toda a ordem de YHWH através de Moisés, deixando com vida todas as mulheres, cf. 31:14.  

31:52 E foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram a YHWH, dezasseis mil 
e setecentos e cinquenta siclos, dos tribunos e dos centuriões  

Os chefes de guerra estavam muito gratos porque não tinham morto nenhum dos filhos de 
Israel, e vieram com uma oferta de outro e toda a classe de objectos trabalhados. Só o 
outro pesava aproximadamente 200 Kg.  

A razão pela qual o exército moderno de Israel está a perder soldados na guerra, é porque 
há muita desobediência à Torá entre eles e o resto do povo de Israel.  

O nível alto de moral e pureza ritual que tinham os soldados de Israel durante o tempo de 
Moisés e Josué, deu-lhes uma protecção especial nos tempos de guerra. Por essa razão 
não perderam nem um soldado nas guerras que travaram segundo os propósitos do Eterno.  

Sexta Leitura: 32:1-19 

32:4 a terra que YHWH feriu diante da congregação de Israel é terra de gado; e 
os teus servos têm gado.  

Os filhos de Gad e de Ruben disseram que tinham muito, mas não são mencionam os seus 
filhos. No vs. 16 vê-se que o gado é mencionado antes dos filhos. Parece que as crianças 
não foram apreciados pelos filhos de Ruben e de Gad. Ambas as tribos tinham diminuído 
durante os 38 anos no deserto. Estavam mais interessados nos seus negócios do que na 
sua família.  
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Este é o eterno problema do varão, preocupar-se mais pela sua vida laboral do que pelos 
seus próprios filhos. Moisés corrigiu essa atitude no vs. 24 onde está escrito: “Edificai vós 
cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas…”, pondo assim as 
crianças na frente das ovelhas.  

Em Génesis 42:37 está escrito: Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus dois 
filhos, se to não tornar a trazer; dá-mo em minha mão, e to tornarei a trazer.  

A atitude de Rúben relativamente aos seus filhos é lamentável. Ele não valorizava a vida 
dos seus filhos. O valor de uma pessoa supera sobremaneira o valor dos negócios. Numa 
sociedade onde a carreira e o emprego prevalecem sobre a educação dos filhos é uma 
sociedade enferma, destinada a auto destruir-se.  

Numa sociedade onde a mulher é forçada a dar primazia à vida laboral e a deixar os seus 
filhos entregues a outros, é uma sociedade que produz criminosos. Uma sociedade onde 
as mulheres optam pelo aborto em prol do posto de trabalho, é uma sociedade que não 
entende os princípios da prosperidade. Uma sociedade onde assassinam uma pessoa para 
poder roubar meia dúzia de tostões, está à beira da destruição.  

Em Oseias 6:8 está escrito: “Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de 
sangue”.  
 
A zona a oriente do Jordão, onde se estabeleceram as duas tribos e meia, era bastante 
conflituosa, onda a vida humana era menosprezada. Por isso precisavam de três cidades 
de refúgio para apenas duas tribos e meia, contrastando com as três cidades de refúgio 
para nove tribos e meia, do outro lado do Jordão. Isto ensina-nos que a violência e o 
desprezo pelo ser humano dominavam na área das duas tribos e meia.  
 
Esta área foi a que mais sofreu nas guerras contra os inimigos de Israel, e os que viviam 
ali foram os primeiros a ser levados ao cativeiro pelos assírios e os demais povos.  
 
É interessante notar que Ruben, que perdeu a primogenitura, não obteve a sua herança na 
terra dos cananeus, mas sim ao lado oriental do Jordão.  
 

32:5 Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus 
servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão.  

Primeiro disseram que não queriam passar pelo Jordão, mas depois, ao serem 
repreendidos por Moisés, mudaram de opinião e procuraram outro argumento.  

Vamos passar só os guerreiros diante do exército e logo regressaremos a nossas famílias, 
cf. v. 16-19.  
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Cumpriram as suas promessas e estiveram 14 anos a travar a guerra juntamente com 
Josué, até que toda a terra foi conquistada. Não puderam regressar às suas famílias até 
depois de 14 anos. Não foi uma boca escolha. Quando marido e mulher estão separados 
durante um par de anos, existe uma grande probabilidade de enfraquecerem os 
sentimentos que nutrem um pelo outro.  

Os que emigram para trabalhar noutros países deixando as suas famílias, não fazem a 
melhor escolha, se bem que por vezes é a única solução a adoptar. Mas imaginemos como 
se sentiram estas mulheres ao se verem privadas dos seus maridos durante 14 longos 
anos…! E os seus filhos? A família não tinha primazia na lista de prioridades destas tribos. 
Por isso não podiam resistir aos seus inimigos, uma vez que foram os primeiros a ser 
derrotados em Israel.  

Segundo o entendimento de muitos teólogos, a França foi povoada por descendentes da 
tribo de Rúben, e a Suécia foi povoada pelos descendentes da tribo de Gad. Estes dois 
países terão que mudar a sua política familiar para não serem arruinados.  

32:14 E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em 
lugar de vossos pais para ainda mais acrescentar o ardor da ira de YHWH contra 
Israel.  

Esta expressão é semelhante a Mateus 3:7 onde está escrito:  

“E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu baptismo, dizia-lhes: 
Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?”  
 
A segunda geração de pecadores é pior que a primeira, e isso concorda com o texto de 
Ezequiel 8:15 “E disse-me: Viste, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do 
que estas”. 
 
Sétima Leitura: 32:20-42 
 

32:25-26 Então, falaram os filhos de Gade e os filhos de Rúben a Moisés, dizendo: 
Como ordena meu senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as 
nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas 
cidades de Gileade.  
 

Os filhos de Gad e de Ruben corrigem as anteriores palavras (vs. 16) e aqui mencionam os 
seus filhos e as esposas antes do gado.  
 

32:33 Assim, deu-lhes Moisés, aos filhos de Gade, e aos filhos de Rúben, e à 
meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o 
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reino de Ogue, rei de Basã: a terra com as suas cidades nos seus termos, as 
cidades do seu contorno.  

 
Metade (ou a meia tribo) da tribo de Manassés não pediu essa área, na verdade isso foi 
ordenado por Moisés. Quem recebeu a maior parte da terra? Manassés, era a tribo que 
mais havia crescido entre os últimos dois censos. Ela tinha um potencial de crescimento 
enorme por causa da profecia de Jacob, que está escrita em Génesis 48:19.  

Por que razão YHWH dividiu a tribo de Manassés? Para dividir ou para unir? É provável 
que tenha sido uma estratégia da parte de YHWH para manter a unidade do povo. Dessa 
forma os filhos de Manassés poderiam ir de um lado ao outro para visitar os seus familiares 
e assim se manteriam em contacto.  

A história mostra que Israel sofreu uma divisão norte-sul, não uma divisão este-oeste. A 
divisão do reino não foi por causa da distribuição das tribos, mas sim por outras razões cuja 
culpa é imputada à iniquidade de Israel.  

Fim da Parashá 42- Matot.  

Shavua Tov.  
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