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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 44- DEVARIM 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 1 

 

Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 44- Devarim (Palavras) 
(Devarim 1:1 a 3:22) 

 
Referência nos Profetas: Isaías 1:1-27 
Referência nos Escritos Apostólicos: 1 Timóteo 3:17 
Salmo complementar: 137 
 
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: 44- Devarim (de Deuteronómio 1:1 – 3:22)  

Significa “palavras” ou “coisas”.   

Primeira Leitura: 1:1 – 11 

Este é o quinto livro que escreveu Moisés, como está escrito em Deuteronómio 31:24: 

“Tendo Moisés acabado de escrever, integralmente, as palavras desta Torá num livro”. 

Devarim é uma reafirmação daquela Torá que já havia sido dada no Monte Sinai e nas 
planícies de Moab. Diferencia-se dos outros quatro livros da Torá, porque não recompila as 
palavras ditadas directamente pelo Eterno, mas sim as palavras transmitidas através do 
maior dos profetas, Moisés (sem contar claro com o Messias Yeshua que é maior que 
Moisés, cf. Hebreus 3:3-6). Portanto, este livro constitui uma repetição e explicação, através 
do profeta, da Torá que já tinha sido dada e entregue uma vez desde o céu. Por isso o livro 
começa dizendo: “São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel…”. 

Isto não significa que não fossem as palavras do Eterno, mas sim que em vez de ter ditado 
as palavras directamente, agora são filtradas e transmitidas pelo instrumento humano que 
chegara ao maior nível de profecia que existe. São as palavras do Eterno através de 
Moisés, como lemos no vs. 3: “falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o 
SENHOR lhe mandara a respeito deles”; contudo, como não são palavras ditadas 
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directamente pelo Eterno, pois a base para as palavras do quinto livro de Moisés já está 
estabelecida nos quatro primeiros livros.  
 
Lembremos que o fundamento de uma casa é aquele que sustém toda a casa. Nessa 
perspectiva, os quatro primeiros livros da Torá foram ditados letra por letra a Moisés e 
escritos com exactidão para assim serem o fundamento para este quinto livro. Estes cinco 
livros, chamados a Torá de YHWH (por vezes chamados a Torá de Moisés, visto que foi 
este o canal de comunicação pela qual a Torá chegou ao povo), são por sua vez, o 
fundamento para o resto das Escrituras. Os livros proféticos que logo foram acrescentados, 
começando com o livro de Josué, não mudam nada do fundamento, nem acrescentam ao 
fundamento, como está escrito em Deuteronómio 4:2: 
 
“Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis 
os mandamentos de YHWH, vosso Deus, que eu vos mando”, ver também Deuteronómio 
12:32. 
 
Os livros dos Profetas anteriores (Josué até 2 Reis) e dos Profetas posteriores (Isaías até 
Malaquias), os Escritos anteriores (Salmos até 2 Crónicas) e os Escritos posteriores 
(Mateus até Revelação), não podem acrescentar nada às palavras da Torá que YHWH deu 
a Moisés, nem tirar nada dela.  
 
O fundamento da revelação Escrita foi dado uma vez, e os demais livros não podem tirar 
nada ou acrescentar a esse fundamento. Os demais livros inspirados divinamente, vão 
explicando e dando mais luz sobre o que já está escrito no fundamento, cf. Efésios 3:5.  
 
Portanto, há que ter muito cuidado com novos conceitos que supostamente são tirados de 
alguma parte das Escrituras, que não encontram respaldo na Torá de Moisés, visto que 
toda a revelação que vem depois de Moisés, tem que estar em conformidade com a Torá, 
como lemos em João 5:46: 
 
“Porque, se, de facto, crêsseis em Moisés, também creríeis em mim; porquanto ele 
escreveu a meu respeito”.  
 
Romanos 3:21 Mas agora, além da Torá (escrita), se manifestou a justiça de Deus (a Torá 
Viva – O Messias) testemunhada pela lei e pelos profetas;  
 
Actos 26:22 “Mas, alcançando socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando 
testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e 
Moisés disseram haver de acontecer”.  
 
Numa missiva, que líderes messiânicos-israelitas em Guatemala enviaram às suas 
comunidades, consta o seguinte: 
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“Consideramos que os livros que constam no Tanach (AT), assim como a Brit cHadashá 
(NT), foram escritos sob autoridade divina. Estes livros foram entregues a Israel para todo 
o mundo. Reconhecemos que a Torá de Moisés é o fundamento da fé e a máxima 
autoridade das Escrituras. O resto das Escrituras – os Profetas e os Escritos, incluindo a 
Brit cHadashá – não contradizem, acrescentam, ou retiram à Torá de Moisés, mas sim 
desenvolvem-na, explicando e revelando os mistérios que foram dados uma vez, para 
sempre”. 
 
O livro de Devarim (Deuteronómio), divide-se em três partes, que correspondem aos três 
livros Êxodo, Levítico e Números, e é por isso que também é chamado Mishné Torá 
(repetição da Torá), tirado de Deuteronómio 17:18.  
 
O nome Deuteronómio vem de Deuteronomium, que por sua vez é a forma latina de 
“Deuteronomion”, que aparece na Septuaginta, e significa “a segunda lei”.  
 
As três partes são as seguintes: 
 
1:1 – 5:5  Moral e advertência; 
 
5:6- 27:8  Leis diversas; 
 
27:9 – 34:12  Bênção e maldição. 
 
Ao comparar o livro de Devarim, com os antigos documentos de pacto, que foram 
encontrados pelos arqueólogos, dos heteus e outros povos orientais do período 1500 – 
1300 a.E.C. (antes da Era Comum), que, entre outras coisas, regulavam a relação entre os 
reis e os seus súbditos, constata-se uma estrutura muito similar, com introdução, reconto 
histórico, condições do pacto, o próprio documento do pacto, bênçãos, maldições, 
conclusão e duração do documento (A. Berkowitz).   
 
Segundo a tradição, o capítulo 34, que fala da morte de Moisés, foi escrito por Josué. 
 

1:1 São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, dalém do Jordão, no 
deserto, na Arabá, defronte do mar de Sufe, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e 
Di-Zaabe.  

  
Os lugares que são mencionados aqui são lugares onde os filhos de Israel se rebelaram 
com o Eterno durante a sua viagem.  
 
O Targúm de Onkelós traduz este versículo da seguinte forma: “Moisés advertiu-os por 
terem pecado no deserto e por terem atraído a cólera divina no vale de Moab e (desde 
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então) em frente ao Mar de Juncos (Sufe); por terem murmurado contra Elohim em Parã, e 
por terem usado termos reprováveis (Tofel) sobre o maná (Labã); por terem pronunciado 
em Hazetore críticas sobre o alimento e terem erigido o “bezerro de ouro” (Di-Zaabe).  
 
Os filhos de Israel tinham pecado “no deserto”; segundo Êxodo 16:3; “na Arabá” segundo 
Números 25:1-3; “defronte ao mar de Sufe” segundo Êxodo 14:11 e Salmo 106:7; “entre 
Parã”, segundo Números 12:6 e capítulo 13; rebelaram-se em Hazeroote, segundo 
Números 11:35; e levantaram o bezerro de ouro, segundo Êxodo 32, cf. Oseias 2:8. A 
palavra “Di-Zahav” entende-se como “muito ouro”. 
 

1:2 Jornada de onze dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, 
até Cades-Barnéia.  
 

Rashí mostra evidências de que os filhos de Israel fizeram essa viagem em três dias. YHWH 
queria introduzi-los na Terra. Normalmente demorava-se onze dias entre Horebe e Cades-
Barnéia. Contudo, esse dado contrasta com o versículo seguinte que fala dos 40 anos que 
os filhos de Israel andaram às voltas pelo deserto.  
 
Horebe foi o local onde a Torá foi entregue, e Cades-Barnéia era próximo da fronteira sul 
da terra prometida. Se os filhos de Israel tivessem crido no Eterno teriam entrado na terra 
muito antes.  
 

1:3   “Sucedeu que, no ano quadragésimo, no primeiro dia do undécimo mês, falou 
Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que YHWH lhe mandara a respeito 
deles, 

 
Moisés falou os seus três discursos, que constituem todo este livro, durante 36 dias para 
logo morrer e ser sepultado no sétimo dia do décimo segundo mês, que posteriormente 
veio a ser chamado “Adar”.  
 
Este texto ensina-nos que Moisés falou estas palavras, assim como todas as outras, 
fundamentando-se na revelação que o Eterno lhe dera para transmitir aos filhos de Israel. 
Moisés é um bom exemplo a seguir para todos os pregadores da Palavra do Eterno, como 
lemos em 1 Pedro 4:11a: 

“Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus”; 

1:5 Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta 
lei, dizendo; 

 
A palavra hebraica que foi traduzida como “explicar” é “baar” que significa “explicar”, 
“esclarecer”, “comentar”, “expôr”.  
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Daqui concluímos que a Torá já tinha sido dada e que o que agora vem é uma explicação 
sobre esta.  
 
Portanto, numa forma estrita, podemos dizer que a Torá são os quatro primeiros livros de 
Moisés, e o que vem depois são explicações, aplicações e comentários do que já fora dado 
desde o céu. Como já vimos antes, a base de toda a revelação divina escrita, está nos 
primeiros quatro livros de Moisés, que são o fundamento, juntamente com o toque final do 
fundamento, que é o livro de Devarim/Deuteronómio, que contém vários mandamentos. 
 
O que podemos dizer então sobre o facto de Yeshua aparentemente ter dado um “novo” 
mandamento, conforme João 13:34: 

 
“Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que 
também vos ameis uns aos outros.  
 
De facto, Yeshua não acrescenta qualquer mandamento, porque já havia sido dito 
anteriormente “amarás o teu próximo como a ti mesmo”. Um dos mandamentos é renovado 
para que seja como novo. O novo que é introduzido pelo Messias é a aplicação do 
mandamento: “como eu amei”. Ele dá nova vida a um mandamento antigo, e dá a aplicação 
perfeita a esse mandamento de uma nova forma. O mesmo princípio encontra-se em 1 
João 2:7-8 onde está escrito: 
 
“Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual, desde o 
princípio, tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo 
novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão 
dissipando, e a verdadeira luz já brilha”.  
 
Não se trata de uma nova Torá ou de um novo mandamento, mas sim daquilo que os filhos 
de Israel ouviram desde o Sinai e que tinham vindo a ouvir desde o princípio, desde o 
Génesis.  
 
Quando o apóstolo Paulo fala de uma revelação que não tinha sido dada no passado, não 
significa que essa verdade não se possa encontrar na Torá, mas sim que outros a tinha 
captado com clareza. Esta verdade eterna encontra-se na Torá de Moisés, mas não tinha 
sido revelada antes aos profetas com a mesma clareza que agora, como lemos em Efésios 
3:4-6: 
 
pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo,  
o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como, agora, 
foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios [que 
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aceitam o testemunho de Yeshua] são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-
participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho;  
 
En Colossenses 1:26-27 está escrito: “o mistério que estivera oculto dos séculos e das 
gerações; agora, todavia, se manifestou aos seus santos; aos quais Deus quis dar a 
conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, 
a esperança da glória;” 
 
A base destes dois textos pode-se encontrar, entre outros locais, por exemplo em Génesis 
12:2-3 onde está escrito: 
 
“de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma 
bênção! Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti 
serão benditas todas as famílias da terra.” 
 
Como já vimos antes, a palavra “benditas”, também pode significar “enxertadas”. 
 
A Torá pode-se comparar a uma habitação escura que contém vários móveis. Não é 
possível ver o que há nessa habitação até que alguém acenda a luz. E quanto mais luz há, 
mais detalhes se revelam na habitação. A revelação assemelha-se à luz. As coisas estavam 
ali sempre, mas não se viam sem que fossem reveladas.  
 
O mesmo sucede com uma cidade encoberta com nevoeiro. Nada se vê até que o nevoeiro 
se dissipa e mostra cada detalhe da cidade. Assim, de igual modo, o mesmo acontece com 
todo o conselho do Eterno, encoberto na Torá de Moisés. As revelações desse conselho 
só podem ser dadas pelo Espírito do Eterno.   
 
A Torá de Moisés constitui o nível de maior autoridade das Escrituras inspiradas. Nem 
mesmo sequer Yeshua veio mudar ou acrescentar algo ao que Moisés escreveu. As Suas 
palavras não mudaram nada do que foi dado pelo Eterno através de Moisés. Yeshua não 
veio anular, mas sim dar um verdadeiro significado e a explicação final ao que o seu Pai 
celestial tinha no Seu coração ao dar-nos os mandamentos através de Moisés, como está 
escrito em Mateus 5:17-19: 
 
“Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim para revogar, vim para cumprir. 
Porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nem um yud ou um só traço 
jamais passará da Lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes 
mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado 
mínimo no reino dos céus; aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado 
grande no reino dos céus”. 
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Quando Yeshua foi confrontado por satanás, não o repreendeu com palavras próprias, mas 
sim com as palavras da Torá, especificamente palavras de Deuteronómio, (ver Mateus 4:1-
11).  

Por que razão Yeshua, constituído Senhor sobre toda a criação, e que é maior que Moisés, 
não usou as suas próprias palavras, mas sim as que foram reveladas a Moisés ao 
confrontar-se com o adversário?  

Daqui aprendemos que a Torá em nenhum momento foi desacreditada, desqualificada ou 
posta num nível de autoridade inferior comparativamente com a revelação posterior das 
Escrituras, pelo nosso Senhor e Salvador Yeshua. Se o próprio Yeshua contestou satanás 
com palavras da Torá e dominou sobre ele, também nós o podemos fazer! 

Como tal, todo aquele que coloca o Novo Testamento como um texto que suplanta as 
palavras da Torá dadas através de Moisés, ou que considera que tem maior autoridade que 
o Pentateuco, na verdade cria uma desordem mental e uma confusão teológica que 
enganará os mais incautos.  

1:6 YHWH, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis 
estado neste monte.  
 

A primeira coisa que Moisés menciona, ao ter a oportunidade para falar profeticamente a 
todo o povo antes da sua morte, é o NOME SAGRADO. Moisés estava “apaixonado” por 
YHWH e é a primeira coisa a sair da sua boca neste momento tão crucial na história de 
Israel. A última palavra do livro de Devarim é a palavra “Israel”. Daqui concluímos que tudo 
começa com YHWH e termina com Israel.  
 
Quem começa a sua vida espiritual com YHWH, nunca alcançará a perfeição se não se unir 
a Israel. Israel é o grande final de todo o conselho de YHWH. Aquele que não sai da 
Babilónia e de Roma para ir a Jerusalém nunca chegará à perfeição da sua fé.  
 
Muitos que estão no “cristianismo”, que nasceram de novo, do Espírito do Messias, não 
devem ser parte do Cristianismo mas sim de Israel. Saiam da Babilónia que se encontra 
em Roma e voltem para casa! As bases do Cristianismo são pagãs e não têm futuro. Foge 
o quanto antes para que não sejas participante dos seus pecados! 
 
Neste texto encontramos quatro pilares fundamentais: 
 
1- YHWH; 
2- O povo de Israel, expressado nas palavras: “nosso Elohim/Deus”; 
3- A Torá, expressada nas palavras: “nos falou!; 
4- A Terra prometida, expressada nas palavras “Tempo bastante haveis estado neste 

monte” (…) Voltai-vos e parti (…)Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós (vs. 6-8).  
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Se um destes pilares fosse eliminado, o plano do Eterno não era levado avante: 
 
- YHWH não cumprirá os seus planos sem o povo de Israel, sem estabelecer a Torá para 
o mundo e sem entregar a terra de Canaã a Israel; 
- O povo de Israel não pode existir sem YHWH, sem a Torá e sem a Terra prometida; 
- A Torá não pode existir sem YHWH, sem Israel e sem a Terra; 
- A Terra de Israel não pode florescer sem YHWH, sem o povo escolhido e sem a Torá. 
 
Sobre estes quatro pilares, se fundamenta todo o conselho do Eterno para toda a história. 
Satanás sabe isto e por isso tenta manipular as mentes dos homens para impedir tentar 
impedir o cumprimento do propósito do Eterno nas suas vidas.  
 
Ele tenta tirar a verdade o único Elohim que existe e estabelecer a crença em outros deuses 
ou em nenhum deus. Também tenta eliminar o conceito do povo de Israel ou substituí-lo 
por outro.  
 
Desde o princípio tentou convencer o homem de que a Torá já não é válida. Também 
procura impedir que os judeus vivam na Terra que foi dada a Abraão e a sua descendência 
para sempre. Mas por muito que se esforce não poderá fazer com que estes quatro pilares 
sejam removidos do plano do Eterno. O Todo-Poderoso tem o Seu plano e cumpri-lo-á, 
como lemos em Isaías 14:24: 
 
“Jurou YHWH dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e, como determinei, 
assim se cumprirá.” 

Em Isaías 46:11b está escrito: 

“Eu o disse, eu também o cumprirei; tomei este propósito, também o executarei.” 
 
O Messias Yeshua é a expressão destes quatro pilares. Ele é a manifestação plena que 
YHWH pode dar de si mesmo através de um homem no mundo criado, como lemos em 
Colossenses 1:15a, 19: 
 
“Este é a imagem do Deus invisível… porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele 
habitasse” 

Em Hebreus 1:3a está escrito: 

“O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa” 

O Messias Yeshua, é também a encarnação do povo de Israel, como lemos em Êxodo 4:22: 
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“Então, dirás a Faraó: Assim diz YHWH: Israel é meu filho, meu primogénito”.  

E em Oseias 11:1 está escrito: 

“Quando Israel era menino, eu o amei; e do Egipto chamei a meu filho”.  

Mateus 2:14-15:“E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o 
Egipto. E esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte 
do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egipto chamei o meu Filho.” 

Yeshua é também a Torá viva, como está escrito em João 1:1, 14: 

No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era Elohim [exercia a 
máxima autoridade delegada pelo Pai] (…) E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos 
a sua glória, como a glória do Unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade.  
 
1 João 1:1-2 O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos 
contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida (porque a vida foi manifestada, 
e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai 
e nos foi manifestada). 
 
Yeshua está ligado à terra de Israel por várias razões. O homem foi formado do pó da terra. 
Portanto todos os descendentes de Adão e Eva foram tirados fisicamente dessa terra. 
Assim, o corpo de Yeshua, como filho de Adão, está ligado à terra; em segundo lugar, 
Yeshua nunca saiu da terra de Israel durante o seu ministério. A região de Tiro também 
pertence à terra de Israel, cf. Mateus 15:21, Josué 19:28-29. Em terceiro lugar, Yeshua 
voltará à terra de Israel para governar a partir dali o resto do mundo.  
 

1:10 “YHWH, vosso Elohim já vos tem multiplicado; e eis que já hoje em multidão 
sois como as estrelas dos céus.  

 
Cumpriu-se a promessa feita a Abraão. O pó representa os filhos naturais, físicos, de 
Abraão, e as estrelas representam os filhos celestiais, isto é, aqueles que não sendo na 
sua origem de Israel, achegaram-se a Israel tornando-se parte desse povo. 

 
1:11  “YHWH, Elohim de vossos pais, vos aumente, como sois, ainda mil vezes 
mais e vos abençoe, como vos tem falado. 

 
Nesse momento havia uns 600 mil varões de guerra, o qual corresponde uma população 
de mais de dois milhões.  
 
Mil vezes mais seriam mais de dois mil milhões, ou seja, mais que a quarta parte da 
população mundial actual. Quando se irá cumprir esta profecia? Quando as estrelas, os 
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filhos celestiais de Abraão, virão a ser tantos? Agora vivemos nesse tempo. Os movimentos 
modernos messiânicos/nazarenos, que tentam ser fiéis à Torá e têm o testemunho de 
Yeshua, é a resposta do céu a esta oração. Não somos uma minoria, mas sim o princípio 
da maioria! 
 
Há outros textos que falam de que a maioria da população mundial será salva e entrará em 
Israel como estrelas, filhos de Abraão, cf. Êxodo 1:9; Isaías 9:3; 45:22; 49:6; 52:10; 53:11; 
60:22; Salmo 22:25, 29; 35:18; 40:3, 9, 10; 98:1-3; João 12:24; 15:5, 8, 16; Gálatas 4:27; 
Apocalipse 7:9. 
 

Segunda Leitura: 1:12-21 

1:13 “Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, entre as vossas 
tribos, para que os ponha por vossas cabeças”.  

 
- Tem que ser homem, em hebraico “ish”. A halachá judaica não permite que uma mulher 
seja juíza. No entanto temos o exemplo de Debora, sendo essa uma excepção por não 
haverem homens capazes, Juízes 5:7.  
- Tem que ser sábio, em hebraico “chacham”. A sabedoria é a habilidade prática para 
funcionar com êxito e tirar o maior partido de algo, cf. Eclesiastes 10:10. 
- Tem que ser inteligente, da palavra hebraica “bein”. O entendimento é a capacidade de 
discernir e separar uma ideia e outra, avaliar e pensar construtivamente.  
- Tem que ser experimentado, em hebraico “yadá” que significa também conhecido. Isto 
é, deveria ser conhecido pela sua tribo. O conceito hebraico de conhecer tem mais a ver 
com uma relação e experiência do que com acumulação de pensamentos. O 
conhecimento obtém-se através de um acto de preocupação, dedicação, simpatia ou 
afecto por alguém.  
 

Aqui vemos como os juízes foram escolhidos pelo povo e logo instituídos na liderança. Este 
é o processo correcto na hora de instituir um líder. O povo vê e sabe por experiência quem 
está ou não capacitado para ser líder. Os líderes principais dão logo a sua aprovação à 
eleição do povo, como também vemos em Actos 6:1-7: 
 
“Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos 
gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério 
quotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável 
que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre 
vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais 
constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no 
ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estêvão, 
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homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas 
e Nicolau, prosélito de Antioquia;  
e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia 
a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande 
parte dos sacerdotes obedecia à fé”.  
 
Nesta ocasião havia uma necessidade similar aquela que houve no deserto. Os mesmos 
requisitos são apresentados para aqueles que iriam trabalhar na distribuição económica 
entre os pobres da comunidade: 
 
- homem (ish); 
- boa reputação (yadá); 
- cheio do Espírito, aquele que tem entendimento e capacidade creativa (bein); 
- cheio de sabedoria (chacham). 
 
O sogro de Moisés, Jetro, propôs outras quatro qualidades, segundo Êxodo 18:21 onde 
está escrito: 
 
“E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes (1), tementes a Deus (2), homens de 
verdade (3), que aborreçam a avareza (4); e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, 
maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez”. 
 

1:15 “Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, 
e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães 
de cem, e por capitães de cinqüenta, e por capitães de dez, e por governadores 
das vossas tribos.”  

A palavra hebraica que foi traduzida pela expressão “tenho posto”, é “natan” que significa 
“dar”. Daqui concluímos que os juízes são “dados”, isto é “ofertados” ao povo. A liderança 
é uma dádiva numa comunidade. Este texto omite a palavra “entendidos” (bein). Talvez 
porque os juízes escolhidos não eram perfeitos. Apesar de não terem as quatro qualidades 
mencionadas, ainda assim foram aceites, isto porque não havia homens totalmente 
capazes entre o povo para esta tarefa. Nenhum homem é totalmente perfeito.  

1:16 “E, no mesmo tempo, mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre 
vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão e entre o 
estrangeiro que está com ele.”  
 

A primeira coisa que um juiz tem a fazer, é ouvir. O verbo ouvir/escutar, em hebraico 
“shamoa”, é conjugado aqui na forma contínua, isto é, semelhante ao gerúndio da língua 
portuguesa, neste caso será “ouvindo”. Para que um juiz possa avaliar uma situação 
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correctamente tem que “ouvir”, isto é, tem que entender e discernir durante todo o processo 
de juízo.  
 
A segunda coisa que tem que fazer, é julgar justamente, ou seja, segundo a verdade e a 
justiça da Torá. Se um juiz colabora com a mentira e a perversão da justiça, não está a 
cumprir a sua função e profana o nome do Juiz celestial.  
 
A terceira coisa que um juiz tem que fazer é ouvir todas as versões que se lhe apresentam. 
Se um juiz dita uma sentença sem ter ouvido a versão do acusado, perverte a justiça, como 
lemos em João 7:51: 
 
“Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do 
que faz?”  
 

1:17 Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como 
o grande; não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus; porém a 
causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei.  

A quarta coisa que deve fazer um juiz, é não ser parcial, não fazendo diferença entre 
pessoas, nem simpatizar por um ou por outro, nem ter em consta o estatuto social dos 
litigantes, mas sim saber que um juízo justo não vem dos homens mas sim de Elohim e Ele 
respalda um juiz que actua com justiça. Cada pessoa maior de idade é igual perante a lei. 
Um juiz que tema os homens na hora de ditar a sentença, não está apto para exercer o 
cargo.  

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

 
2 Crónicas 19:5-7: “E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade 
em cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, 
senão da parte de YHWH, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o 
temor de YHWH convosco; guardai-o e fazei-o, porque não há em YHWH, nosso Elohim, 
iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes”.  

Deuteronómio 16:19-20: “Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás 
suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. 
A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te 
dará YHWH, teu Elohim”.  

Há cinco formas de perverter a justiça: 

- Ouvir um dos litigantes antes do outro estar presente (o que revela favorecimento).  
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- Agir parcialmente a favor de um dos litigantes. 

- Dar a sentença a favor de alguém tendo em conta o seu estatuto social. 

- Não dar tempo suficiente a um caso ou tratá-lo com pouco cuidado. 

- Ditar uma sentença contrária ao estipulado pela Torá.  

1:8, 21 Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós; entrai e possuí a terra que 
YHWH jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua 
semente depois deles (…) Eis que YHWH, teu Elohim, te deu esta terra diante de 
ti; sobe e possui-a como te falou YHWH, Elohim de teus pais; não temas e não te 
assustes.  

 
YHWH já tinha dado a terra aos filhos de Israel, mas estava em falta uma resposta a este 
acto espiritual por parte deles. O caminho para os milagres quase sempre tem uma 
participação de um esforço humano. 
 
YHWH dá uma promessa e o homem tem que pagar um preço para ver essa promessa 
cumprida.  
 
A grande maioria das promessas de YHWH precisa da participação humana para o seu 
cumprimento.  

Terceira Leitura: 1:22-38 

1:26 Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado de YHWH, 
vosso Elohim. 

 
Nesta parashá, Moisés destaca de uma forma muito especial a importância da confiança 
em YHWH. Ao mesmo tempo, vemos como reprova o povo por não ter depositado a 
confiança no Eterno apesar de todas as demonstrações de amor e bondade que tinham 
recebido. Este texto mostra que o povo não quis subir para tomar posse da terra pela fé. 
Daqui aprendemos que a fé é uma escolha. Quando vem a revelação do Eterno temos a 
liberdade de escolher entre confiar n’Ele, crendo nas Suas palavras, ou rejeitá-lo, ao não 
confiar nas Suas palavras.  

1:27 E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto YHWH nos 
aborrece e nos tirou da terra do Egipto para nos entregar nas mãos dos amorreus, 
para destruir-nos.”  

Até onde pode chegar a blasfémia? A razão pela qual os filhos de Israel não confiaram no 
Eterno, foi porque tinham criado uma imagem pervertida d’Ele. O seu conceito de YHWH 
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não coincidia com a revelação que lhes tinha dado ao tirá-los do Egipto – a imagem de um 
Pai que ama o seu filho e tira-o da escravidão para levá-lo para um lugar melhor, como 
lemos no 1:31 

 “como também no deserto, onde viste que YHWH, teu Deus, nele te levou, como um 
homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar”.  
 
A imagem que temos de YHWH determina as nossas decisões, e toda a nossa fé n’Ele. A 
vida eterna consiste em conhecer a YHWH, de forma experimental, e a Seu Filho Yeshua, 
o Messias, como está escrito em João 17:3: 
 
 “E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Elohim verdadeiro e ao Messias 
Yeshua, a quem enviaste.” 
 
Estes filhos de Israel tinham uma imagem totalmente equivocada do Eterno, criada por eles 
mesmos, por não levarem a sério a revelação que Ele lhes tinha dado de Sei mesmo. Por 
isso não podiam crer. Por outro lado é possível que tenha havido uma provocação por trás 
dessas palavras. Ainda que no fundo soubessem que YHWH os amava, porque assim lhes 
tinha demonstrado desde o princípio; eles gostavam de contrariar, provocar e contestar. 
Assim são muitas pessoas; ainda que conheçam a verdade, espalham rumores, mentiras 
e mal entendidos para se divertirem e entreterem-se com isso. Esse comportamento não 
corresponde aos justos, como está escrito em Êxodo 23:7: 
 
“De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo; porque não 
justificarei o ímpio.  
 
Em Provérbios 30:8a está escrito: 

“afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa”;  

1:32 Mas nem por isso crestes em YHWH, vosso Elohim.  

Apesar de terem recebido palavras de ânimo e experiências reveladoras de quem é YHWH, 
o povo de Israel escolheu a incredulidade. A incredulidade é o mesmo que a desconfiança. 
O conceito de fé no mundo hebraico é muito diferente do conceito de fé no mundo grego. 

A palavra hebraica que foi traduzida como “crestes” é “heemin”, que significa “crer”, 
“confiar”, “esperar”. A raiz dessa palavra é “amán”, que significa “suster”, “apoiar”, “criar”, 
“afirmar”, “estabelecer”.  

A palavra hebraica para fé, é “emunah” que significa “rectidão”, “veracidade”, “sinceridade”, 
“verdade”, “fidelidade”, “lealdade”, “honradez”, “firmeza”, “constância”, “confiança”.  
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O conceito de fé grego tem a ver com uma actividade intelectual, quando uma pessoa pensa 
algo específico. A fé para um hebreu é depositar a sua confiança e ajustar a sua vida de 
acordo com a pessoa na qual é depositada a sua confiança. A fé segundo a filosofia grega 
baseia-se em alguns pontos doutrinais, dogmas, frases decoradas, que não afectam 
necessariamente o estilo de vida da pessoa. A fé para um hebreu é algo que deve ser vivido 
e experienciado diariamente, num estilo de vida em obediência aos mandamentos e 
comunicação constante com o Criador. A fé hebraica é relacional. A fé grega é racional.  

1:34 “Ouvindo, pois, YHWH a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, 
dizendo:  

 
A voz das palavras do homem tem poder para dar um futuro de prosperidade ou de derrota. 
O homem normalmente não entende o poder das suas palavras, e das consequências que 
delas advém. A nossa vida e a nossa morte depende e muito das nossas palavras, como 
lemos em Provérbios 18:21: 

 “A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.” 

Em Mateus 12:37 está escrito: 

“Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado.” 
 

1:35  Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei 
dar a vossos pais. 

 
O que é que contribuiu para que YHWH considerasse essa geração como malvada? No vs. 
32 está a resposta, pois ali está escrito: 

“Mas nem por isso crestes em YHWH, vosso Elohim”; 

Não confiaram nEle. Assim a falta de confiança em YHWH é bastante grave, como também 
vemos em Mateus 17:14-21 onde está escrito: 

E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante 
dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito; pois 
muitas vezes cai no fogo e, muitas vezes, na água; e trouxe-o aos teus discípulos e não 
puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! Até quando 
estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o 
demónio, que saiu dele; e, desde aquela hora, o menino sarou. Então, os discípulos, 
aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Porque não pudemos nós expulsá-lo? E 
Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé; porque em verdade vos digo que, se 
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tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá—e há 
de passar; e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão 
pela oração e pelo jejum.  
 

1:36 salvo Calebe, filho de Jefoné; ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a 
seus filhos; porquanto perseverou em seguir a YHWH 

 
Calebe é um exemplo de fidelidade, em contraste com o resto dos filhos de Israel. Ele 
seguiu o Eterno plenamente. Daqui aprendemos que é possível seguir a YHWH 
completamente. Como? Confiando n’Ele e naquilo que Ele diz. A razão pela qual a grande 
maioria não entrou na terra, deveu-se à falta de confiança, como está escrito em Hebreus 
3:19: 

 “E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade”. 

Quarta Leitura: 1:39 – 2:1 

1:41-42 “Então, respondestes e me dissestes: Pecamos contra YHWH; nós 
subiremos e pelejaremos, conforme tudo o que nos ordenou YHWH nosso Elohim; 
e armastes-vos, pois, vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes 
prestes para subir à montanha. E disse-me YHWH: Dize-lhes: Não subais, nem 
pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de 
vossos inimigos”. 
 

Este texto ensina-nos sobre a importância de dar ouvidos aos profetas. Ainda que fosse a 
vontade de YHWH que o povo herdasse a Terra, ainda não era o tempo, por causa do 
pecado. Há coisas que são prometidas nas Escrituras que não podemos aplicar em todos 
os momentos. Por isso, é importante escutar a voz dos profetas. Os profetas podem dar 
mensagens que aparentemente vão contra as Escrituras, em certos momentos. Este é um 
dos casos. Moisés deu a ordem para não tomar a terra, quando ele disse que podiam fazer 
antes. Quão importante é depender do espírito da profecia e ouvir os profetas, como está 
escrito em 2 Crónicas 20:20b: 

 
“Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém: Crede em YHWH, vosso Elohim, e 
estareis seguros; crede nos seus profetas e prosperareis.  

Quinta Leitura: 2:2-30 

2:5, 9, 19 Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem 
ainda a pisada da planta de um pé; porquanto a Esaú tenho dado a montanha de 
Seir por herança (…) Então, YHWH me disse: Não molestes a Moabe e não 
contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra; 
porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança (…) e chegarás até defronte 
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dos filhos de Amom; não os molestes e com eles não contendas, porque da terra 
dos filhos de Amom te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado 
por herança. 

  
Segundo Génesis 15:19-21, YHWH prometeu dar o território de 10 povos aos filhos de 
Abraão como está escrito: 
 
“e o queneu, e o quenezeu, e o cadmoneu, e o heteu, e o ferezeu, e os refains, e o amorreu, 
e o cananeu, e o girgaseu, e o jebuseu”. 
 
Segundo Rashí, os cadmoneus foram conquistados pelos filhos de Esaú, que são os 
edomitas, os quenezeus foram conquistados pelos filhos de Moab e os queneus foram 
conquistados pelos filhos de Amon. Portanto, como os filhos de Israel não receberam 
nenhuma ordem para conquistar estes três povos, Edom, Moab e Amón, só puderam obter 
o terreno de sete das dez nações prometidas a Abraão. Além disso, YHWH disse 
claramente que tinha dado esses terrenos a estes três povos.  
 
Segundo Rashí, por ser Esaú descendente de Abraão pode herdar parte da herança 
prometida. Contudo, ainda que Lot não fosse descendente de Abraão, a sua descendência 
pode herdar a terra de duas destas nações como recompensa porque Lot tinha guardado 
silêncio no Egipto quando Abraão disse que Sara era sua irmã. Por este mérito foi 
considerado como filho de Abraão.  
 
No texto hebraico do vs. 2:5 encontra-se a palavra “ad”, que foi traduzida como “nem ainda”. 
Mas o significado principal dessa palavra é “até”. Daqui Rashi menciona acerca de um 
Midrash agádico que diz que Elohim não permite que os filhos de Israel obtenham esse 
território até (ad) que YHWH ponha o seu pé no monte das Oliveiras, conforme Zacarias 
14:4: 
 
“E, naquele dia, estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de 
Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e 
para o ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do monte se apartará para o 
norte, e a outra metade dele, para o sul.” 

Em Isaías 11:12-14 está escrito: 

“E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos 
de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, 
e os adversários de Judá serão desarraigados; Efraim não invejará a Judá, e Judá não 
oprimirá a Efraim. Antes, voarão sobre os ombros dos filisteus ao Ocidente; juntos, 
despojarão os filhos do Oriente; em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amom 
lhes obedecerão.” 
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Aqui vemos que as dez tribos, juntamente com os judeus (tribo de Judá), depois da 
unificação das duas casas, vão conquistar esses três territórios nos últimos tempos. No 
nosso entendimento, há uma grande probabilidade disso acontecer da segunda vinda do 
Messias. Esses três territórios correspondem hoje à Jordânia. Em breve veremos essa 
profecia cumprir-se.  

Em Zacarias 10:6-10 está escrito: 

E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me 
apiedei deles; e serão como se os não tivera rejeitado; porque eu sou YHWH, seu Elohim, 
e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo 
vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão; o seu coração se regozijará em YHWH. Eu lhes 
assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham 
multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos; 
e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egipto e os 
congregarei da Assíria; e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar 
para eles.  
 
A terra de Gileade localiza-se naquela que hoje conhecemos por Jordânia. Está aqui outra 
profecia que diz que os filhos de Israel terão o território das terras a este do rio Jordão nos 
últimos tempos.  

2:24 “Levantai-vos, e parti, e passai o ribeiro de Arnom; eis aqui na tua mão tenho 
dado a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra; começa a possuí-la e 
contende com eles em peleja.”  

Primeiro diz: “tenho dado” e logo “começa a possuí-la”. As coisas que estão no mundo 
celestial são vistas, confessadas e recebidas por uma pessoa que crê, para que com o 
tempo sejam manifestadas no mundo físico. A fé é a convicção de que algo que está no 
mundo espiritual se irá concretizar, tarde ou cedo, ainda que esse momento não seja 
perceptível a olho nu, como lemos em Hebreus 11:1: 

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se 
não vêem.” 

Sexta Leitura: 2:31 – 3:14 

2:31  E YHWH me disse: Eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra 
diante de ti; começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra.  

 
A entrega já era um facto no mundo espiritual.  O segredo para ter êxodo no mundo visível 
é colaborar com aquilo que YHWH faz no mundo invisível. Tudo o que sucede no mundo 
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material é um resultado daquilo que primeiro já aconteceu no mundo espiritual. Para mudar 
o mundo material é preciso mudar o mundo espiritual primeiro, e isso faz-se através do 
jejum e oração.  

 
2:34 “E, naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as 
cidades, e homens, e mulheres, e crianças; não deixamos a ninguém.”  

A palavra hebraica que foi traduzida como “e destruímos homens” é “metim” que significa 
“mortos”. Como tal, a palavra “mortos” faz referência a estes homens que estando todavia 
vivos, estavam condenados à morte. A mesma palavra encontra-se com o mesmo sentido 
em Job 11:3 onde está escrito.  

Às tuas mentiras se hão-de calar os homens [metim]? E zombarás tu sem que ninguém te 
envergonhe?”  
 
Como tal, os “mortos” podem referir-se a homens que vivem fisicamente, como está escrito 
em Efésios 2:1:  
 
“E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados”. 

Em Colossenses 2:13 está escrito: 

“E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos 
vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas,” 

3:2 “Então, YHWH me disse: Não o temas, porque a ele, e a todo o seu povo, e a 
sua terra tenho dado na tua mão; e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos 
amorreus, que habitava em Hesbom.  

 
YHWH deu uma palavra de ânimo para que Moisés não temesse o gigante Og, rei de Basã. 
O Eterno deseja que o povo não tema, porque o temor bloqueia o fluir do Espírito. O temor 
é contrário à fé. O temor e a fé não podem estar juntos, por isso Yeshua diz: “não temas, 
apenas crê”.  
 
1 João 4:18-19 está escrito: 
 
“Na caridade, não há temor; antes, a perfeita caridade lança fora o temor; porque o temor 
tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele 
nos amou primeiro.” 
 
Confiar no amor de YHWH é a única coisa que pode eliminar plenamente o temor do 
coração. Ele demonstrou tanto do seu amor que não temos desculpas para não confiar 
nEle.  
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Sétima Leitura: 3:15-22 

3:21-22 “Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos 
vêem tudo o que YHWH, vosso Elohim, tem feito a estes dois reis; assim fará 
YHWH a todos os reinos, a que tu passarás. Não os temais, porque YHWH, vosso 
Elohim, é o que peleja por vós”.  

Moisés deu palavras de ânimo a Josué para que não tivesse temor, mas sim cresse. Neste 
caso vemos como a fé se pode basear numa experiência juntamente com uma promessa, 
“os teus olhos vêem tudo o que YHWH tem feito… assim fará YHWH…”. 

Romanos 10:17: 

“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Elohim”. 

A base da fé é a revelação de YHWH. A fé é algo que a pessoa pode obter ao atentar para 
o que YHWH está a transmitir. Não há desculpa para não crer, porque existe revelação 
suficiente do Nosso Pai celestial em tudo aquilo que nos rodeia, para que confiemos nEle. 
O incrédulo não tem desculpas porque optou por fechar os seus olhos, o seu ouvido e o 
seu coração à revelação que YHWH dá através daquilo que o rodeia, como lemos em 
Romanos 1:18-20:  

“Porque do céu se manifesta a ira de Elohim sobre toda impiedade e injustiça dos homens 
que detêm a verdade em injustiça; porquanto o que de Elohim se pode conhecer neles se 
manifesta, porque Elohim lho manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação 
do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se 
vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis;” 

Messas nesta parashá 

1:38 “Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará; esforça-o, porque ele a 
fará herdar a Israel.  
 
Josué é o nome dado por Moisés a este varão que inicialmente se chamava Oseias. 
Yehoshua (Josué) é a forma alargada do nome Yeshua. Como tal Yehoshua representa o 
Messias Yeshua. Dessa forma, podemos destacar sete verdades acerca do Messias 
segundo a revelação profética que nos dá este versículo: 
 
- O Messias teria que se chamar Yehoshua (Yeshua); 
 
- O Messias está diante de YHWH, representado por Moisés; 
 
- O Messias permanecerá, em hebraico “omed”, eternamente diante do Eterno; 
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- Moisés, como figura do Messias, morrerá mas logo ressuscitará simbolicamente, através 
do sucessor Yehoshua, para entrar na terra prometida; 
 
- O Messias foi fortalecido pelo Eterno na ressurreição de modo que recebeu toda a 
autoridade no céu e na terra; 
 
- O Messias fará com que finalmente todas as tribos de Israel voltem à terra de Israel; 
 
- O Messias fará com que Israel herde não somente a terra física, mas também o Reino dos 
Céus que virá para a terra após o milénio.  

Que o Messias venha, mas mais importante do que isso, é que o Eterno nos prepare para 
esse grandioso dia, para que possamos ser achados dignos de branquear as nossas vestes 
no Sangue do Cordeiro.  

Fim da Parashá 44- Devarim.  

Shavua Tov.  
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