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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 43- Masei (Caminhadas) 
(Números 33:1 – 36:13) 

 
Referência nos Profetas: Jeremias 2:4-28; 4:1-2 
Referência nos Escritos Apostólicos: Tiago 4:1-12 
Salmo complementar: 49 
 
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: 43- Masei (de Números 33:1 – 36:13)  

Significa “Caminhadas” .  

Masei é a forma plural possessiva de “Masá” que significa “saída”, “ponto de partida”, 
“viagem”, “marcha”. Implica não somente os lugares onde acamparam os filhos de Israel, mas 

também as jornadas que se fizeram entre esses lugares.  

Primeira Leitura: 33:1-10 

33:2  E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o 
mandado de YHWH; e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas.  

Moisés anotou todas as viagens que os filhos de Israel fizeram no deserto. Há vários 
propósitos pelos quais estes lugares foram citados: 

1- Para mostrar às gerações futuras que o a saída do Egipto de milhares de pessoas não 
é uma lenda. Há datas específicas de lugares e sucessos, que mostram que realmente 
estiveram ali. A maioria dos desertos descritos neste relato eram inóspitos. Um grande 
número de pessoas, homens, mulheres e crianças, jamais poderia ter sobrevivido em 
condições normais. Somente a intervenção divina podia suprir as suas necessidades 
naqueles lugares inóspitos.  

2- Também para dar a conhecer a bondade do Eterno. Em 40 anos, viajaram 42 vezes. 
Como tal, não estiveram a vaguear de um lado para o outro a todo o momento, visto 
que em vários lugares ficaram acampados a longo prazo. Rashí menciona que só houve 
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20 viagens em 38 anos, porque se fizeram 14 viagens durante o primeiro ano, oito 
viagens depois da morte de Arão no quadragésimo ano. Além disso estiveram em 
Kadesh durante 19 anos. Durante o resto do tempo estiveram em 19 acampamentos 
durante 19 anos, que corresponde a uma média de uma viagem por ano.  

3- Foram escritas para que os filhos de Israel soubesse que as suas peregrinações foram 
ditadas por um plano espiritual definido 

4- Foram escritas para que nos lembremos da viagem no deserto. Quando vivemos na 
prosperidade, há que lembrar os momentos difíceis que nos levaram até ali. Assim 
manter-nos-emos humildes e gratos. Se não tivesse sido pela provisão dada pelo 
Eterno, nunca poderíamos ter chegado tão longe.  

33:3 “Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia quinze do primeiro 
mês; no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos 
de todos os egípcios.  

 
No dia 15 de Aviv começaram a sua viagem. Está escrito que foi no dia depois da Páscoa. 
Daqui aprendemos que foi então na madrugada do dia 15 do primeiro mês cf. Deuteronómio 
16:1. 
 
A palavra Pêssach, traduzida como páscoa, é primeiramente uma referência ao sacrifício 
do cordeiro que foi feito durante a tarde anterior, ou seja, na parte final do dia 14 de Aviv.  
 
Hoje em dia, em Israel, o 15 de Nisán (nome adoptado na Babilónia para identificar o 
primeiro mês – Aviv) é chamado o primeiro dia de Páscoa, pois actualmente, a cerimónia 
concernente ao dia 14, não é realizada porque não existe templo onde sacrificar o cordeiro. 
 

33:6 E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto.  
  
Sukkot, é a primeira paragem após a partida em Ramessés. Daqui aprendemos que haverá 
uma celebração de Sukkot logo após a segunda vinda do Messias, quando todos os filhos 
de Israel que são de Yeshua vão ser tirados das nações e transladados no ar para a terra 
de Israel. Sukkot será a celebração das bodas do Cordeiro imediatamente após o segundo 
Êxodo, que é a redenção final.  
 

33:7 E partiram de Etã, e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte de Baal-Zefom, 
e acamparam-se diante de Migdol.  

 
Parece que Baal-Zefom era um lugar que estava no outro lado do Mar de Juncos (Mar 
Vermelho). Quando é dito que voltaram, significa que não seguiram pelo caminho normal 
em linha recta até ao oriente, mas que voltaram para sul e chegaram a Pi-HaHirot, que 
estava junto ao golfo de Aqaba.  



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 43- MASEI 

 

  

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

 

Segunda Leitura: 33:11-49 

33:13 “E partiram de Dofca e acamparam-se em Alus.  

Em Alus o povo recebeu o maná pela primeira vez.  

33:14 E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim; porém não havia ali água, 
para que o povo bebesse. 

Em Refidim, o povo foi atacado por Amaleque. 

33:15 Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. 

No Sinai é celebrado o pacto entre YHWH e Israel, e Israel recebe a Torá.  

33:16 Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Hataavá.  

Quibrote-Hataavá significa “tumbas da cobiça”, porque ali foram sepultados aqueles que 
tinham sido cobiçosos, cf. Números 11:34.  

33:18 E partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma.  

Desde Ritma foram enviados os doze espias ou exploradores.  

33:22 E partiram de Rissa e acamparam-se em Queelata. 

Em Queelata deu-se a rebelião de Corá.  

33:23 E partiram de Queelata e acamparam-se no monte Sefer. 

Segundo o Targum Yonatan, o monte Sefer era uma montanha com frutos formosos.  

33:36 E partiram de Eziom-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é 
Kadesh.  

Ficaram 19 anos no deserto de Tsin, que é Kasesh. Ali morreu Miriam. Kadesh significa 
“santificado”. Segundo o Targum Yonatan, o Nome do Eterno foi santificado aqui quando 
Ele decretou que Moisés e Arão não poderiam entrar na Terra.  

33:37-39 E partiram de Cades e acamparam-se no monte Hor, no fim da terra de 
Edom. Então, Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor, conforme o mandado de 
YHWH; e morreu ali, no quinto mês do ano quadragésimo da saída dos filhos de 
Israel da terra do Egipto, no primeiro dia do mês. E era Arão da idade de cento e 
vinte três anos, quando morreu no monte Hor.  
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O monte Hor está situado no lado oriental do vale de Arabá. É a montanha de pedra arenosa 
mais alta de Edom, no lado oriental da velha cidade de Petra. Hor significa “montanha”. Há 
um lugar que tradicionalmente é reconhecido como a tumba de Arão, num monte no sul da 
Jordânia, perto de Petra.  

33:42 E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom.  

Em Punom, os filhos de Israel queixaram-se do maná e por isso vieram as cobras.  

33:49 E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bete-Jesimote até Abel-Sitim, nas 
campinas dos moabitas. 

Ali morreram 24 mil israelitas pelo pecado de Baal-Peor. Aqui está escrito que o 
acampamento se estendia desde Bete-Jesimote até Abel-Sitim, o qual pode dar-nos uma 
ideia do seu tamanho. O Talmude relata como Rabá bar Yaná disse que tinha visto esse 
lugar (desde Bet-Yeshimot até Avel-Shitim) e que mede três parsaot. Um parsá (em plural 
“parsaot”) mede 4 mil. Rashí menciona que o acampamento dos filhos de Israel media 12 
mil (mil corresponde a 1080 metros). Isto significa que se trata de um total de uns 13 
quilómetros de comprimento e 13 quilómetros de largura, o que equivale a 168 Km2, ou 
16,800 hectares.  

Terceira Leitura: 33:50 – 34:15 

33:52  lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós e destruireis todas 
as suas figuras; também destruireis todas as suas imagens de fundição e 
desfareis todos os seus altos; 

Segundo Rashí, a palavra hebraica que foi traduzida como “as suas figuras”, a palavra 
hebraica mashkiotam, que significa pedras gravadas, alude aos templos pagãos, que 
normalmente tinham o solo coberto de pedras de mármore, onde adoravam estendendo as 
mãos e os pés. O Targum traduz esta palavra como “seus templos”.  

Este texto ensina-nos que o Eterno quer que haja uma só fé na terra de Israel. Toda a 
influência pagã está proibida. Isto implica nos dias de hoje, que a Torá proíbe que exista 
qualquer espécie de paganismo na terra de Israel, como é o caso das igrejas católicas, e 
outras, que minam a Terra Santa. YHWH proíbe que haja mesquitas na sua Terra. O templo 
Bahai em Haifa, é proibido pela Torá.  

Toda a imagem de Buda, dos santos, de todo o deus pagão e de todo o objecto de culto de 
outras religiões estranhas à fé dada a Israel, está proibida pela Torá na terra de Israel. 
YHWH ordena que todas estas coisas sejam eliminadas, mas hoje em dia, a terra de Israel 
está cheia de idolatria.  
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Muitos israelitas, muçulmanos e cristãos estão inclusivamente a ganhar muito dinheiro 
através dos turistas que vêm visitar as igrejas, as mesquitas e os museus que estão cheios 
de objectos de culto pagão. É proibido, não somente ter templos de outras religiões ou 
objectos de culto, como também tirar benefício económico da idolatria.  

Segundo a Torá, todos os lugares de culto e objectos de culto, que não estão dedicados ao 
Único e Verdadeiro Elohim – YHWH – têm que ser eliminados da Terra. Todas as imagens 
fundidas têm de ser eliminadas.  

Se o povo de Israel não o fizer antes, então quando vier o Messias pela segunda vez, a 
terra será purificada de toda a religião pagã. Então, não haverá nem Cristianismo, nem Islão 
na terra de Israel nem no resto do mundo, já que todos conhecerão a fé que uma vez foi 
dada aos Santos (Judas 1:3; Jeremias 33:31-33).  

33:55 Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então, os que 
deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas 
costas e apertar-vos-ão na terra em que habitardes.  
 
Os habitantes da terra das sete nações que não foram expulsos converteram-se em 
aguilhões nas costas e espinhos nos olhos dos filhos de Israel, como também está escrito 
em Josué 23:12-13:  

 
“Porque, se dalguma maneira vos apartardes, e vos achegardes ao resto destas nações 
que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a 
vós, sabei, certamente, que YHWH, vosso Deus, não continuará mais a expelir estas 
nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e 
espinhos aos vossos olhos; até que pereçais desta boa terra que vos deu YHWH, vosso 
Deus”.  

Ezequiel 28:24-26: E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho 
que cause dor, de qualquer que ao redor deles os roubam; e saberão que eu sou YHWH. 
Assim diz YHWH: Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais 
estão espalhados e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então, 
habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó. E habitarão nela seguros, e edificarão 
casas, e plantarão vinhas; sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos 
os que roubam nos seus contornos; e saberão que eu sou YHWH, seu Deus.  

34:2 Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de 
Canaã, será esta a que vos cairá em herança: a terra de Canaã, segundo os seus 
limites.  

 
A fronteira de Israel foi bem definida por uma ordem divina. Assim, ninguém poderia dizer 
que Israel roubou território às nações. YHWH, que é o dono dos céus e da terra, tem o 
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direito de dar as terras a quem deseja. A entrega da terra de Canaã aos filhos de Israel foi 
juridicamente justa. YHWH não pode roubar ou cometer injustiça, como está escrito no 
Salmo 145:17: 
 
“Justo é YHWH em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras”.  
 
Aqui não se tratava de um roubo da terra de outros, porque essa terra é do Eterno e Ele 
prometera sob juramento que a iria dar a Abraão, Isaque e Jacob e à sua descendência 
para sempre. Quando a medida do pecado dos filhos de Canaã tinha chegado ao limite, 
perderam o direito de viver, como está escrito em Génesis 15:16: 
 
“Na quarta geração, tornarão para aqui; porque não se encheu ainda a medida da 
iniquidade dos amorreus”.  
 
Se os filhos de Canaã tinha chegado ao cúmulo da sua iniquidade, como é que então 
poderiam ter o direito de herdar a terra de YHWH onde só os justos têm o direito de viver? 
A destruição de Sodoma e Gomorra, é um exemplo diante do mundo inteiro, de que os 
pecadores não têm o direito de viver na terra de YHWH, como também está escrito em 
Mateus 5:5.  
 
“Bem-aventurados os mansos (humildes), porque herdarão a terra”.  
 
Segundo Filipenses 2:8, a humildade consiste em fazer a vontade do Pai, como está escrito:  
 
“a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz”.  
 
Logo, a humildade consiste em viver em obediência à Instrução do Eterno – a Torá. Então, 
segundo o ensinamento do Messias, somente os humildes, os que obedecem aos 
mandamentos de YHWH, têm o direito de viver na terra de Israel e só os que Lhe 
obedecem, terão autorização para habitar a terra de Israel durante o governo milenar de 
Yeshua.  

Os filhos de Israel foram expulsos da terra em várias ocasiões na história por causa de 
terem desobedecido à Torá. Como tal, os únicos que têm o direito divino de habitar na terra 
são os que cumprem a Torá de YHWH. A terra é para os justos, não para os pecadores.  

Êxodo 23:31-33: Porei os teus limites desde o mar Vermelho até ao mar dos filisteus e 
desde o deserto até ao Eufrates; porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para 
que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus 
deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim; se 
servires aos seus deuses, isso te será cilada. 
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Segundo a Torá, aquele que serve a outros deuses, não tem o direito de viver na terra de 
Israel. No Salmo 25:12-13: 
 
“Ao homem que teme a YHWH, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na 
prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra”.  
 
Salmo 37:22, 29 Aqueles a quem YHWH abençoa possuirão a terra; e serão exterminados 
aqueles a quem amaldiçoa (…) os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre.  

  
Aqueles que violam os mandamentos ensinados pelo Eterno, são amaldiçoados por Ele e 
perdem o direito à terra, cf. Levítico 26 e Deuteronómio 28.  
 
Salmo 69:35-36: Porque YHWH salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão 
e hão-de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam 
o nome nela habitarão.  
 
Os filhos de Israel agiram por mandato divino na conquista da terra exterminando aquelas 
nações. Todas elas tinham a mesma possibilidade que a prostituta Raab em Jericó para se 
arrependerem dos seus pecados e converterem-se ao Elohim de Israel, mas obstinaram-
se e resistiram ao Altíssimo. Portanto perderam o direito da Terra de YHWH. Essa terra foi 
escolhida pelo Eterno de uma forma especial e chama-a Sua, como lemos em Jeremias 2:7 
“Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comêsseis o seu fruto e o seu bem; mas, depois 
de terdes entrado nela, vós contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes 
abominação”.  
 
Deuteronómio 11:12 terra de que cuida YHWH, vosso Deus; os olhos de YHWH, vosso 
Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano.  
 
Jeremias 16:18: Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque 
profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a 
minha herança com as suas abominações.  
 
Ezequiel 36:5: Portanto, assim diz YHWH: Certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o 
resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria 
de todo o coração e com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la.  
 
Joel 2:18: Então, YHWH se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo.  
 
Joel 3:1-2: Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de 
Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá; e ali entrarei 
em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas 
espalharam. 
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Este texto ensina que o juízo de YHWH cairá sobre todas as nações que repartiram a Sua 
terra.  
 

34:12b esta vos será a terra, segundo os limites de seu contorno. 

Outra das razões pelas quais a Torá define bem onde estão as fronteiras da terra, é para 
que se saiba em que área se aplicam os mandamentos da Torá que só se podem cumprir 
na Terra de Israel. 

Desde o princípio da criação que YHWH colocou limites que marcam a diferente entre uma 
coisa e outra. Já no jardim do Éden havia limites entre diferentes áreas. Além disso YHWH 
pôs um limite entre o que se podia comer e o que estava vedado comer.  

Estes limites existiam mesmo antes do pecado ter entrado no mundo. Daqui aprendemos 
que não é o pecado que faz com que a Torá trace limites entre uma coisa e outra. O traço 
dos limites é parte da própria criação. Toda a coisa criada precisa de limites onde deve 
existir e funcionar, como está escrito em Actos 17:26:  
 
“E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado 
os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação; “ 

A essência do pecado é trespassar ou mudar os limites, cf. 1 João 3:4.  

Então o Messias não veio para remover os limites, ou tampouco mudar os limites, mas sim 
para ajudar o homem a respeitar e a funcionar dentro dos limites que estão marcados por 
YHWH na Torá. Aquele que prega um Messias que veio para mudar ou tirar os limites que 
foram marcados pelo Eterno, apresenta um falso messias. A essência do espírito do 
anticristo é que mude os limites postos por YHWH na Torá, como está escrito em Daniel 
7:25-26: 

“Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar 
os tempos e a lei; e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, dois tempos 
e metade de um tempo. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para 
o destruir e o consumir até ao fim.”  

Em 2 Tessalonicenses 2:3-4, 7-8 está escrito: 

Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro 
venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se 
opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objecto de culto, a ponto de 
assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Com 
efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que 
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agora o detém; então, será, de facto, revelado o iníquo, a quem Yeshua matará com o sopro 
de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda.  
 
A palavra grega que foi traduzida como “iniquidade” é “anomia” que significa “ilegalidade” 
ou “sem lei”. A palavra grega que foi traduzida como “iníquo” é “anomos” que significa 
“ilegal”, “alguém que não se sujeita à Lei/Torá”.  
 
Aqui fala-se do homem do pecado, o ilegal, e o ministério da ilegalidade. Este é o espírito 
do anticristo, que resiste à Lei do Eterno e tenta mudá-la e eliminar os seus limites. O 
homem ilegal é um homem totalmente carnal como está escrito em Romanos 8:7-8: 
 
“Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, 
nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus”.  
 
Aquilo que irá caracterizar a última geração antes da vinda do Messias, é que não saberá 
onde estão os limites. Não saberão a diferença entre homem e mulher, entre jovens e 
adultos, entre o bom e o mau, entre o justo e o injusto, entre a luz e as trevas, entre a 
verdade e a mentira, ou entre o proibido e o permitido. YHWH marcou na Torá os limites, 
mas o homem perverso torce tudo. O homem perverso ensina que o Messias veio para 
remover a Lei ou para mudar os limites marcados pela lei de Moisés. O fim desse homem 
perverso é a morte.  

A parashá desta semana ensina-nos que YHWH coloca limites muito bem definidos para 
Israel e para as nações. Inteligente é o homem que respeita esses limites.  

34:5 Rodeará mais este limite de Azmom até ao ribeiro do Egipto; e as suas saídas 
serão para o lado do mar.  

O ribeiro do Egipto não se refere ao rio Nilo, mas sim a outro que está na chamada 
península do Sinai. O seu nome actual é Wadi el-Arish. Nesta ocasião o povo de Israel não 
recebeu toda a área que o Eterno prometeu aos patriarcas. Não receberemos toda a terra 
até que venha o Messias Yeshua novamente.  

34:8 Desde o monte Hor marcareis até à entrada de Hamate; e as saídas deste 
limite serão até Zedade;  

Segundo Rashí, a cidade de Hamate é a que mais tarde veio a ser a cidade síria de 
Antioquia. No livro dos Actos dos apóstolos há duas cidades com o nome de Antioquia, uma 
estava na província romana Síria, na costa, que é a que se menciona no 11:19-27 e 13:1, 
e a outra estava na Ásia Menor, em Pisidia, mencionada em 13:14.  

Quarta Leitura: 34:15-29 
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34:15 Estas duas tribos e meia receberam a sua herança além do Jordão, na 
altura de Jericó, do lado oriental.  

A expressão “além do Jordão” encontra-se em muitos lugares das Escrituras, cf. Números 
22:1; 35:14; Deuteronómio 1:1, 5; 3:8, 20; 4:41, 47, 49; Josué 1:14, 15 etc., quase sempre 
referindo-se à parte oriental do rio, onde obtiveram o seu território as duas tribos e meia.  

É interessante ver que, ainda que Moisés não estivesse a oeste do rio, na terra de Canaã 
propriamente dita, ao fazer uso desta expressão, é como se a Torá viesse dali. Quando 
YHWH ditou este texto a Moisés, os filhos de Israel todavia não tinham passado o rio 
Jordão, e ainda assim se fala da terra que está “além do Jordão”. Ali estava Moisés junto 
com o povo. Daqui aprendemos que a Torá sai da terra de Israel, mais concretamente de 
Sião, como está escrito em Isaías 2:3b: 

“porque de Sião sairá a lei, e a palavra de YHWH, de Jerusalém.  

Amós 1:2 Ele disse: YHWH rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz; os prados 
dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. 

Está escrito no texto hebraico de Ezequiel 5:5 e 38:12 que Jerusalém é o umbigo do mundo, 
ou seja, o centro da terra.  

 

Quinta Leitura: 35:1-8 

35:7 Todas as cidades que dareis aos levitas serão quarenta e oito cidades, 
juntamente com os seus arredores.  

Os levitas receberam 48 cidades em todo o território de Israel. Seis delas serviriam como 
cidades de refúgio. Ao redor de cada cidade tinham um terreno de 2 mil côvados em cada 
direcção. No versículo 4 fala-se de mil côvados e no vs. 5 fala-se de 2 mil côvados. O 
Talmude explica este texto dizendo que os primeiros mil côvados foram deixados como 
espaço aberto e os outros mil serviam para campos e vinhas.  

Sexta Leitura: 35:9-34 

35:11 Escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que, 
nelas, se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente.  

Se uma pessoa matava alguém por acidente, tinha a possibilidade de fugir para uma das 
seis cidades de refúgio, em hebraico “arei miklat”.  
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Quando alguém tinha assassinado outro, um dos familiares mais próximos da vítima tinha 
a autoridade para ser o “vingador do sangue” do morto, em hebraico “goel hadam” “redentor 
do sangue”, para executar a vingança de YHWH e derramar o sangue daquele que tinha 
morto o seu familiar, conforme Génesis 9:6 onde está escrito:  

“Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu; porque Deus 
fez o homem segundo a sua imagem”.  

35:25 e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua 
cidade de refúgio, onde se tinha acolhido; ali, ficará até à morte do sumo 
sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. 

Sétima Leitura: 36:1-13 

36:6 Esta é a palavra que YHWH mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: 
Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem 
na família da tribo de seu pai.  

A herança dos terrenos em Israel dava-se em primeiro lugar aos filhos varões. Quando uma 
filha se casava podia gozar de um terreno e uma casa na tribo do seu marido. Contudo, 
neste caso algumas filhas de Israel receberam o terreno do seu pai, por não terem irmãos. 
Elas tinham que casar-se com alguém da sua tribo para que o seu terreno não passasse 
para a propriedade de outras tribos.  

“Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos” – Daqui aprendemos que o 
Eterno dá liberdade de escolha com quem queremos casar. Existem várias culturas que 
arranjam casamentos logo à nascença, não dando a liberdade de escolha aos 
intervenientes. YHWH dá liberdade para que alguém possa casar com a pessoa que gosta, 
e esse ensinamento é reforçado em 1 Coríntios 7:39: A mulher está ligada enquanto vive o 
marido; contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente 
no Senhor.  

Este texto diz-nos que uma viúva tem o direito de casar-se com quem quer, só que no 
Senhor, ou seja, com alguém que tem a fé em Yeshua. Contudo, não tem o direito de querer 
alguém que esteja casado, porque não pode cobiçar o marido do seu próximo. Uma mulher 
divorciada tem o mesmo direito que uma viúva, porque já não tem marido. Através do 
divórcio foi liberada do varão que antes era seu marido.  

O “casar no Senhor” tem gerado inúmeros debates entre as diversas comunidades de 
crentes. É lógico que o plano do Eterno é que o casamento se dê entre pessoas crentes, 
contudo, a própria Bíblia diz-nos que existiam e viriam a existir casos em que não seria feito 
dessa forma, caso contrário, textos como o de 1 Coríntios 7:14, não fariam sentido.  
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O casamento com alguém que partilha da mesma fé, evitará diversos problemas futuros e 
que são comuns entre casais nos quais um dos elementos não é crente.  

O Messias nesta Parashá 

35:25-28 “e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade 
de refúgio, onde se tinha acolhido; ali, ficará até à morte do sumo-sacerdote, que foi ungido 
com o santo óleo. Porém, se, de alguma sorte, o homicida sair dos limites da sua cidade de 
refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o 
vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue.  
Pois deve ficar na sua cidade de refúgio até à morte do sumo-sacerdote; porém, depois da 
morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão”.  

Três vezes é citada aqui a morte do Sumo-sacerdote o que poderá aludir à morte de 
Yeshua. O único que poderia liberar o assassino involuntário da sua situação de exílio é a 
morte do Sumo-sacerdote “que foi ungido com óleo santo”. A Torá destaca o facto de que 
o Sumo-sacerdote tinha sido ungido para aludir a Yeshua, o Ungido (em hebraico 
haMaschiach).  

Através da sua morte somos livres das consequências dos nossos pecados que 
cometemos.  

35:33 Assim, não profanareis a terra em que estais; porque o sangue profana a terra; 
nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão 
com o sangue daquele que o derramou.  

Aqui vemos a gravidade de um delito de assassinato. Um assassino tem que ser julgado 
pelas autoridades de cada país, para que a justiça do Eterno se estabeleça no mundo. 
Segundo a Torá, não se pode julgar uma pessoa que não tenha sido advertida por duas ou 
três pessoas antes de cometer o delito. A Torá destaca a importância de não deixar com 
vida o assassino que tenha sido condenado à morte, para que não se contamine a terra de 
Israel.  

O derramamento de sangue inocente na terra é uma das coisas que trazem o juízo divino 
sobre Israel e as nações. A forma de evitar o juízo divino pelos assassinatos, é executar os 
assassinos. Se os assassinos não são julgados correctamente, todo o povo será objecto 
do juízo pelo sangue inocente que fora derramado na terra, cf. 2 Reis 24:4. 

No entanto, quando o assassino se arrepende, não se aplicará a pena dessa forma, e o 
culpado deve ser absolvido da pena de morte e receber uma pena menos severa. Mas 
quando não há arrependimento há que aplicar a lei em toda a sua força para evitar que a 
terra seja contaminada e amaldiçoada.  
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Como pode o Eterno perdoar o pecador que se arrepende se a única forma de fazer 
expiação por um assassinato é que o culpado pague com o seu próprio sangue, segundo 
este texto? Como é que o Eterno pode perdoar e absolver o culpado e ao mesmo tempo 
continuar a ser justo? 

Em Provérbios 17:15 está escrito: O que justifica o ímpio e o que condena o justo 
abomináveis são para YHWH, tanto um como o outro.  

Se um juiz justifica o ímpio está a cometer um acto abominável para o Eterno. Como então 
o Juiz Justo Celestial poderá justificar o impio que se arrepende e continuar a ser justo? A 
única resposta é: através de um substituto. 

Os animais que morreram no templo não poderiam representar plenamente o homem. Não 
foram substitutos verdadeiros, já que se constituíam uma sombra do único e verdadeiro 
sacrifício pelos pecados de todos os homens durante toda a história, o sacrifício do Cordeiro 
de Elohim que tira o pecado do mundo. A morte de Yeshua haMaschiach é a única base 
legalmente justa sobre a qual o Eterno pode continuar a ser justo ao perdoar e justificar um 
pecador que se arrepende do seu pecado, como está escrito em Romanos 3:24b-26:  

“mediante a redenção que há no Messias Yeshua, a quem Deus propôs, no seu sangue, 
como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua 
tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos; tendo em vista a 
manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador 
daquele que tem fé em Yeshua”.  

A única forma do Eterno poder demonstrar ao mundo inteiro a sua justiça, é perdoar os 
pecadores arrependidos, através da demonstração pública da morte sangrenta d’Aquele 
que morreu no lugar do homem, como está escrito em 2 Coríntios 5:21: 

“Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos 
feitos justiça de Deus”.  

Como tal, quando nos sentimos acusados pela nossa consciência que fora despertada pela 
mensagem da Torá e através da convicção que o Espírito Santo que foi enviado para 
convencer o mundo do pecado, devemos saber, que há um substituo que sofreu no nosso 
lugar para que não tenham que vir sobre nós todas as consequências mortais do nosso 
pecado.  

Através do nosso arrependimento, YHWH passa a última consequência do nosso pecado 
para o Substituo, para que nós não tenhamos que morrer pelos nossos pecados, mas sim 
ser perdoados e justificados. A justificação pela fé no sangue de Yeshua coloca-nos numa 
situação de inocência diante do Tribunal Celestial e poderemos ter paz com YHWH, como 
lemos em Romanos 5:1-2: 
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“Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Yeshua; 
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual 
estamos firmes; e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus”.  
 
Bendito seja o Eterno por este intercâmbio de papéis! 
 
Há semelhança do habitual, depois de terminar um livro da Torá dizemos: 
 
“Chazak, chazak, ve-nitchazek!” “Sê forte, sê forte, e sejamos fortalecidos”.  
 
Fim da Parashá 43- Masei (Caminhadas).  
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