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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 49- Ki Tetsé (quando saíres) 
(Devarim 21:10 a 25:19) 

 
Referência nos Profetas: Isaías 54:1-10 
Referência nos Escritos Apostólicos: Mateus 5:27:30 
Salmo complementar: 32 
 
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: 49- Ki Tetsé (de Deuteronómio 21:10 – 25:19)  

Significa “quando saíres”. 

Primeira Leitura: 21:10 – 21 

21:10-12 Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e YHWH, teu Deus, os 
entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher 
formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então, a levarás 
para casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as unhas. 

 
Um homem que passa pela guerra, está emocionalmente desequilibrado, o Eterno entende 
isso, e permite então que nessa situação ele despose uma mulher não israelita, ao invés 
de a violar como era habitual (e é habitual) nas guerras. Se um homem deseja casar-se 
com uma mulher que trouxe cativa de entre o povo com quem guerreou, esta deve rapar a 
cabeça e cortar as unhas. De facto, existe aqui uma mensagem fundamental; o propósito é 
que o homem não se engane pelas aparências físicas ou pelo desgaste emocional 
provocado pela guerra.  
 
Ao ver a mulher num estado lastimável, destruída pelo sofrimento de perda dos seus, com 
o cabelo rapado e com as unhas cortadas, ou seja, sem qualquer sinal de beleza feminina, 
o homem olhará para ela de uma forma diferente, e perceberá se de facto a ama ou se é 
apenas um “amor de ilusão” ou de “falsas aparências”. Se depois de a ver dessa forma 
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continuar a manifestar o desejo de se casar com ela, mesmo não tendo uma aparência 
física agradável, o processo matrimonial manter-se-á.  
 

21:13 e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará a seu 
pai e a sua mãe durante um mês. Depois disto, a tomarás; tu serás seu marido, 
e ela, tua mulher.  

Segundo o Midrash, as filhas dos povos da antiguidade adornavam-se nos tempos de 
guerra para seduzir sexualmente os inimigos. Portanto aqui refere-se a roupas atractivas 
que tinha a prisioneira aquando da captura.  

O propósito de tirar lhe as roupas é que o varão já não a encontre atraente como antes. 
Antes de se casar com uma prisioneira de guerra, teria que esperar um mês para que ela 
pudesse “chorar pelo seu pai e sua mãe”. Isto ensina-nos por um lado que YHWH se 
interessa que a sua alma seja consolada antes do casamento.  

Também nos ensina, como já vimos, que YHWH não quer que o homem tome uma decisão 
precipitada. Ela teria que chorar tanto tempo para que o homem não a visse contente e 
feliz, mas sim feia e pouco atraente comparativamente com as mulheres israelitas.  

21:14 “E, se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade; porém, 
de nenhuma sorte, a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens 
humilhado.” 

O propósito deste trato com esta mulher é que não seja agradável para o homem. Não é 
uma situação ideal que ele se case com ela, porque pode trazer-lhe consequências 
negativas no futuro, e por isso YHWH estabelece estas regras para que finalmente ele se 
dê conta que não convém casar-se com ela.  

A Torá não proíbe este tipo de matrimónio, mas também não o aconselha. Se o homem 
ainda assim deseja casar com ela, pode fazê-lo. Contudo incorre no risco de que com o 
passar do tempo ela se torne numa mulher aborrecida, segundo os versículos seguintes, e 
eventualmente nasça um filho rebelde do seu matrimónio, segundo os versículos, que logo 
se seguem. Segundo o Midrash, a mãe do rebelde Absalão era uma gentia cativa de guerra 
que o rei David tinha capturado.  

21:15-16 “Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem 
aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogénito for da aborrecida, no 
dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a 
primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o 
primogénito.” 
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Daqui aprendemos que quando Jacob deu a primogenitura aos filhos de José, que era o 
filho da sua mulher preferida, não o fez por causa do seu amor por Raquel, mas sim por 
outros motivos. Ruben perdeu a sua primogenitura pelo pecado de adultério.  

Simeão e Levi perderam a sua oportunidade de obtê-la devido à violência praticada no 
ataque a Siquém. Judá recebeu uma bênção especial, mas a primogenitura passou aos 
filhos de José, pela revelação profética, cf. 1 Crónicas 5:1-2. Também devemos destacar 
o facto de que antes da entrega da Torá houve leis que não foram guardadas pelos 
patriarcas.  

21:17 “Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogénito, dando-lhe 
dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogénito do seu 
vigor; o direito da primogenitura é dele.”  

Quando diz que o primogénito herda uma porção dobrada de tudo o que pai tem, significa 
que ele terá uma porção dobrada entre os irmãos que recebem a herança.  

21:18 Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de 
seu pai e à de sua mãe e, ainda castigado, não lhes dá ouvidos,  

Aqui trata-se alguém que desobedece às palavras do pai. A rebeldia é considerada pelo 
Eterno como uma atitude gravíssima e por isso tem que ser duramente corrigida na vida 
de uma criança antes que chegue à adolescência 

21:20 e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à 
nossa voz, é dissoluto e beberrão.  

O carácter insaciável é considerado como algo muito negativo pela Torá. O autodomínio 
é fruto do Espírito de santidade, cf. Gálatas 5:23; 2 Timóteo 1:7. A autodisciplina é parte 
de um bom carácter e algo que os pais têm que ensinar aos seus filhos desde pequenos. 
Uma das tarefas mais importantes que têm os pais é ensinar aos seus filhos a não ser 
escravos dos seus desejos, mas sim dominar os seus impulsos e ser dirigidos por 
princípios.  

A falta de autocontrolo é condenada pela Torá. Há duas áreas particularmente onde o 
homem tem que aprender a dominar, a comida e o sexo. Se não pode controlar essas 
duas áreas na sua vida, nunca virá a amadurecer espiritualmente. A bebedeira é 
condenada pela Torá. O Mestre Yeshua foi falsamente acusado por ser glutão e beberrão, 
cf. Mateus 11:19.  
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Segunda Leitura: 21:22 – 22:7 

21:22 Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e 
o pendurares num madeiro,  

Uma das quatro formas de execução é por estrangulamento. Mas aqui não se fala de 
estrangulamento, mas primeiro ser morto o culpado e logo colocado num madeiro. A 
palavra hebraica traduzida como madeiro, é “árvore”, “planta”, “madeira”, “lenha”.  

21:23 o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas, 
certamente, o enterrarás no mesmo dia; porquanto o que for pendurado no 
madeiro é maldito de Deus; assim, não contaminarás a terra que o SENHOR, teu 
Deus, te dá em herança.  

Este mandamento aplica-se a todos os mortos em Israel. Há que enterrá-los no mesmo 
dia em que morrem. Só se pode atrasar o enterro se o facto de esperar um dia mais dá 
mais honra ao morto. Se as leis de um país na diáspora proíbem que se enterre no mesmo 
dia, há que respeitá-las. Contudo, é considerada uma desonra para o morto a aumentar o 
tempo até ser colocado na terra para que possa vir a ressuscitar.  

Neste texto encontramos uma evidência de que o dia termina com o pôr-do-sol, não há 
meia-noite ou pela manhã.  

“assim, não contaminarás a terra” – a terra contamina-se por um cadáver que foi colocado 
sobre um madeiro, se não for enterrado no mesmo dia.  

22:1 Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles; 
restituí-los-ás, sem falta, a teu irmão.  

Se encontramos algo que não nos pertence, não temos o direito de apropriarmo-nos disso. 
Se sabemos de quem é ou se tem a possibilidade de fazer uma busca para saber quem é 
o dono do “objecto” perdido, temos a obrigação de procurar a pessoa e devolver o objecto 
ou animal perdido. Se não sabemos de quem é, poderemos guardar o mesmo até que 
alguém pergunte por ele. Então teremos que o devolver.  

Isto ensina-nos acerca da importância que a Torá da ao direito de propriedade privada. É 
muito importante não apropriar-se dos bens alheios. Qualquer forma de apropriação de 
bens alheios é um furto, inclusivamente do tempo.  

22:2  “Se teu irmão não for teu vizinho ou tu o não conheceres, recolhê-los-ás na 
tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque, e tu lhos restituas.”  

O Talmude diz que se é um animal que come e produz, deve produzir e comer. Mas se 
não é um objecto que não produz ou come, deve ser vendido. O dinheiro guarda-se e logo 
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o entrega ao dono do objecto. Assim aquele que extraviou o objecto não perde nada se é 
um objecto que se deteriora com o tempo.  

22:3 Assim também farás com o seu jumento e assim farás com as suas vestes; 
o mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu achares; não te 
poderás furtar a ela.  

Daqui se tira a ideia de pôr um sinal para que a pessoa possa encontrar aquele que 
encontrou o que está perdido. Na época do segundo templo, havia um lugar fora de 
Jerusalém onde as pessoas podiam entregar e levantar objectos perdidos. Depois da 
destruição do templo anunciavam-se os bens perdidos nas sinagogas e nas casas de 
estudo.  

Este princípio pode ser encontrado também nos países onde a Torá teve influência sobre 
a consciência da população, de modo que o nível da honestidade seja alto. Por exemplo, 
a polícia sueca tem uma função de guardar objectos perdidos onde as pessoas podem 
entregar coisas que encontraram.  

Se a pessoa que perdeu algo não encontra o perdido, poderá ir anunciá-lo na polícia. Caso 
seja encontrado ali, é restituído ao dono. É costume entregar um pouco de dinheiro à 
pessoa que encontrou o objecto, com uma remuneração pela sua honestidade e modéstia.  

22:5 “A mulher não usará roupa de homem, nem o homem, veste peculiar à 
mulher; porque qualquer que faz tais coisas é abominável a YHWH teu Deus.” 

 
Este texto fala do travestismo, que por si só é confusão.  
 

22:6-7 Se de caminho encontrares algum ninho de ave, nalguma árvore ou no 
chão, com passarinhos, ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, 
não tomarás a mãe com os filhotes; deixarás ir, livremente a mãe, e os filhotes 
tomarás para ti, para que te vá bem, e prolongues os teus dias. 

Esta promessa encontra-se em mandamentos considerados como mais importantes. 
Daqui os rabinos concluíram que não se sabe se um mandamento é grande ou pequeno. 
Se cumprimos este “pequeno” mandamento teremos uma recompensa grande.  

A Torá promete longa vida aquele que trata bem os animais. A crueldade encurta as 
nossas vidas. YHWH criou-nos como seres sensíveis. A natureza ensina-nos que se 
somos duros com ela, sairemos a perder. Se formos sensíveis com a natureza, e 
especialmente com os animais, seremos abençoados por isso.  
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Terceira Leitura: 22:8 – 23:6 

22:8 Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás, no terraço, um parapeito, para 
que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela.  

Aqui fala-se de um mandamento que visa a protecção da vida humana, e daqui tiramos 
várias elações. Não fala apenas de uma casa, mas sim de uma forma de prover medidas 
para proteger o ser humano em todos os aspectos.  

22:9 Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não 
degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha.  

 

Esta proibição aplica-se principalmente sobre a terra de Israel. No entanto, a Halachá 
judaica afirma que é aplicável em outras terras.  
 
A Torá fala da casa em primeiro lugar, em seguida, da vinha e, finalmente, da mulher, 
v.13. Não é sábio aquele que se casa primeiro e só depois vai procurar trabalho e um lar.  
 
No nível peshat, simples, este texto nos ensina que o produto da vinha será danificado se 
misturarmos dois tipos de semente. 
 
No nível remez, podemos comparar a vinha com Israel cf. Isaías 5:7. Em Israel não se 
pode semear dois tipos de sementes, que podem ser: 
 
- Os homens, cf. Génesis 15: 5. Semente em hebraico, "zera" também significa semente. 
A má semente são as nações pagãs, que não podem ser plantados na casa de Israel, 
para que o povo não se corrompa. Um israelita não tem o direito de se casar com pessoas 
de outros povos que não se converteram à fé israelita. A assimilação, eventualmente, 
destruirá o povo santo. 
 
- A Torá, cf. Lucas 8:11. A má semente pode ser um ensinamento de origem maligna. Não 
podemos misturar paganismo com a cultura das Escritura, para que Israel não sofra 
nenhum dano. 
 
- A fé, cf. Mateus 17:20. A fé não pode ser misturada com medo ou dúvida, é 
contraproducente 22:10 "Não lavrarás com junta de boi e jumento." 
 
Segundo o nível peshat, simples, podemos falar aqui da protecção dos animais, tanto para 
que não se magoem quando trabalham juntos, como para que não se misturem. É proibida 
a mistura de espécies.  
 
Antes do dilúvio foram misturadas espécies de animais e no final diz que toda a carne, 
não somente os homens, estava corrompida, cf Génesis 6:12.  
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No nivel remez, alegórico, podemos comparar o boi com os líderes que trabalham nas 
congregações. Em 1 Coríntios 9:9-11 compara-se o líder com um boi.  
Não é bom colocar líderes diferentes, com diferentes pontos de vista e que não estão 
unidos, numa kehilá, uma congregação. Não se pode permitir nenhuma liderança que não 
tenha o espírito de Mashiach e não tenha nascido de novo. 
 
Este texto também nos ensina que um justo não deve unir-se a um ímpio numa empresa 
ou negócio.  
 

22:11 “Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente”  

Existem mandamentos que segundo o nosso entendimento não têm uma explicação 
lógica. Todavia sabemos que não é por isso que são menos importantes, pois certamente, 
este mandamento, tal como qualquer outro mandamento da Torá, tem uma razão de ser. 
O que podemos dizer sobre ele é que o linho é de origem vegetal e a lã é de origem 
animal, e mais, o Eterno saberá certamente.  

Todos estes mandamentos ensinam-nos que temos que ser cuidadosos para não 
ultrapassar os limites da Torá, nem misturar conceitos entre si, mas sim marcar bem a 
diferença entre uma coisa e outra.  

22:25-26 Porém, se algum homem no campo achar moça desposada, e a forçar, 
e se deitar com ela, então, morrerá só o homem que se deitou com ela; à moça 
não farás nada; ela não tem culpa de morte, porque, como o homem que se 
levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso.  

A violação é comparada a um assassinato. O dano que um homem faz contra uma mulher 
quando a viola é comparado com a perda da vida.  

23:1 Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril 
não entrará na assembleia de YHWH. 

Segundo Rashí, o “castrado” é um eunuco, alguém que não tem os seus órgãos sexuais. 
A proibição de entrar na congregação de YHWH, significa que não pode desposar uma 
mulher israelita, por não ter a capacidade de gerar. A Torá proíbe a esterilização de 
homens e animais.  

23:2 Nenhum bastardo entrará na assembleia de YHWH; nem ainda a sua décima 
geração entrará nela.  

A palavra hebraica que foi traduzida com “bastardo”, “mamzer” significa alguém que nasceu 
de incesto ou de adultério. Não se pode casar com um israelita. Segundo Rashí, um 
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mamzer, nasce somente de uma união entre aqueles cuja relação é sancionada com o corte 
espiritual da nação de Israel, aplicada directamente pelo céu, ou de uma união entre 
aqueles cuja relação é sancionada com a pena de morte por um tribunal judeu. Um mamzer 
não é uma pessoa que nasceu de uma união entre um israelita e um gentio.  

Segundo o Rabino Reuven Lauffer de Jerusalém, ele explica que essa lei da Torá existe 
para ser exemplo para a comunidade. É uma lei que tende a punir os pais através dos seus 
filhos buscando dar ao pai toda a responsabilidade dessa criança durante toda a sua vida.  

Segundo o Rabino, existe um má tradução na nossa língua que se utilizou da palavra 
“bastardo” para a palavra hebraica Mamzer. Bastardo é uma pessoa que nasceu de pais 
não casados segundo o nosso dicionário. Mas Manzer tem outro sentido que vai mais além, 
e está relacionada com uma pessoa nascida de uma união que é totalmente proibida pela 
lei israelita. Porém, de acordo com a halachá rabínica, uma criança nascida fora do 
casamento é totalmente integrada na comunidade judaica, totalmente diferente de uma 
criança mamzer. Porém uma criança mamzer, é uma criança que nasceu de uma mulher 
casada no qual o pai é outro, é fruto de um adultério. 

Embora a criança não tenha culpa em absolutamente nada frente ao judaísmo, mas perante 
a sociedade ela será rejeitada colocando o fardo do peso desse erro nos pais no qual 
transgrediram o bom senso, o respeito pela família que é sagrada. Assim, dessa forma, a 
lei judaica dá exemplo através dessa punição para que não seja cometido por outras 
pessoas o acto. 

O Rabino compara isso com a mulher que bebe ou fuma de forma descontrolada enquanto 
está gravida e o feto absorve todas as consequências irreflectidas da mãe fazendo com 
que isso venha a atingir a sua saúde comprometendo-o na sua vida inteira. 

 Existem dois tipos de criança Mamzer: 

1) A que nasceu de um adultério.  

2) A que nasceu de um incesto 

23:3 Nenhum amonita ou moabita entrará na assembleia de YHWH; nem ainda a 
sua décima geração entrará na assembléia de YHWH, eternamente.  

 
Rute era moabita e Naamá, a esposa do rei Salomão e mãe de Roboão era amonita, cf. 1 
Reis 14:21. Ambas entraram na congregação de Israel pelo casamento e são parte da 
genealogia do Messias. Daqui aprendemos que este mandamento diz respeito aos 
amonitas e moabitas, que eram povos que tinham práticas pagãs e que eram grandes 
pecadores diante de YHWH.  
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Todo o moabita e amonita não poderia entrar na congregação, a menos que deixasse o 
rótulo de “moabita” e “amonita” e abraçasse a fé de Israel. O “amonita” e “moabita” surgem 
então como adjectivos para identificar determinadas características de pessoas que 
estavam proibidas de fazer parte de Israel, pois as suas práticas poderiam contaminar 
toda uma nação.  
 

23:4 Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho, 
quando saíeis do Egipto; e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de 
Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar.  

Outra das razões da proibição de não poderem entrar na comunidade de Israel, era 
dobrada, porque não saíram a receber os filhos de Israel com pão e água quando vieram 
do Egipto, e porque incitaram Balaão e amaldiçoar Israel.  

Estes dois povos tinham uma dívida de gratidão perante os filhos de Abraão (o povo de 
Israel) porque tinham sido salvos duas vezes pela intervenção de Abraão, na guerra com 
Kedorlaomer e quando escaparam de Sedom.  

Por não terem em conta essa dívida, na hora em que tiveram a oportunidade de mostrar 
amor aos descendentes de Abraão, foram rejeitados pelo Eterno como candidatos a ser 
parte do povo apartado. Quão importante é agradecer aqueles que nos favorecem na vida! 
Especialmente quando nos tiram de uma situação de crise!  

Como o rei David foi questionado como legítimo herdeiro do reino pelo facto de a sua 
tetravó ser moabita, de igual modo o Messias Yeshua foi questionado como herdeiro 
legítimo do trono de David. Especialmente se se aceita a apresentação dada nos 
manuscritos gregos dos Escritos Apostólicos da sua gestação sobrenatural sem 
intervenção de varão, de acordo com o que diz a sua mãe: “como pode ser isso se não 
tive relação com varão", Lucas 1:34 cf. Mateus 1:25: e Génesis 3:15: “a semente da 
mulher”.  

No Salmo 69:8 está escrito: 

“Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe”.  

Como David foi questionado, também Yeshua foi questionado. Em João 8:41 há uma 
acusação indirecta contra Yeshua que diz: 

“Nós não somos bastardos; temos um pai, que é Deus.” 
 

23:5 Porém YHWH, teu Deus, não quis ouvir a Balaão; antes, trocou em bênção 
a maldição, porquanto YHWH teu Deus, te amava.  
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A maldição de Balaão foi trocada por bênção. YHWH é capaz de mudar qualquer maldição 
para bênção. A maldição maior da história foi quando o Messias foi pregado na cruz. Essa 
maldição foi transformada na maior bênção para a criação.  

Quarta Leitura: 23:7-23:23 

23:7 Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão; nem aborrecerás o egípcio, 
pois estrangeiro foste na sua terra.  

Roma foi fundada por um descendente de Edom. Como tal, segundo a interpretação 
remez, o edomita pode ser entendido como o cristão. Os judeus não podem aborrecer o 
cristão, por muito dano que lhe tenha feito. Muitos dos cristãos são nossos irmãos, aqueles 
que têm o espírito do Messias.  

23:9 Quando sair o exército contra os teus inimigos, então, te guardarás de toda 
coisa má.  

Este texto lida com uma situação específica nos tempos de guerra. A Shechiná (a 
presença do Eterno, tem que estar presente no exército de Israel para que possa vencer 
sobre os seus inimigos. As guerras de Israel dependem da presença Divina. Para que esta 
Shechiná se possa manifestar, o exército tem que viver num nível alto de santidade, o 
qual inclui a pureza ritual e também física. Neste caso, é mencionado como coisa má a 
impureza ritual causada pelo derramamento seminal e os excrementos dentro do 
acampamento.  

Para que YHWH possa livrar-nos dos perigos, temos que viver vidas imaculadas, não 
alcançáveis por satanás. A santidade é a melhor defesa que temos. A maldade abre 
brechas na defesa espiritual que rodeia os justos. Portanto, quanto há lutas nas nossas 
vidas, temos que cuidarmo-nos de uma forma especial para que o inimigo não tenha 
motivos para nos acusar nem nos atingir. Se permitimos o mal entre nós não vamos poder 
vencer nas disputas com os nossos inimigos, nem os visíveis nem os invisíveis, como 
lemos em Efésios 6:12: 

“porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e 
potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais 
do mal, nas regiões celestes.” 

23:11 Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água; e, posto o sol, entrará 
para o meio do acampamento. 

Segundo Rashí, significa que deve submergir-se numa mikvé antes do pôr-do-sol.  

23:12 Também haverá um lugar fora do acampamento, para onde irás.  
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Fora do acampamento teria que haver um lugar de latrina, onde os soldados podiam fazer 
as suas necessidades. Mas havia regras específicas de higiene que tinham que seguir.  

23:13 Dentre as tuas armas terás um porrete; e, quando te abaixares fora, cavarás 
com ele e, volvendo-te, cobrirás o que defecaste.  

 
Vemos como a Torá cobre todas as áreas da vida humana, inclusivamente o momento de 
fazer as necessidades fisiológicas. Ao nosso Pai nada escapa, e Ele instrui-nos nos 
detalhes mais íntimos das nossas vidas para que actuemos sempre da forma correcta.  
Foi também por não se terem respeitado as regras básicas de higiene e saneamento 
dadas pela Torá, é que o mundo passou por grandes pragas, como por exemplo a peste 
negra no século XIV, ou a febre tifóide.  
  

23:15 Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se 
acolher a ti.  

 
Aqui trata-se de um escravo de um amo pagão que fuja desde o estrangeiro para se 
refugiar na terra de Israel. Não deve ser devolvido a seu amo.  
 
O caso de Onésimo não se aplica porque ele não fugiu do estrangeiro para se refugiar na 
terra de Israel. E portanto o apóstolo Paulo devolve-o ao seu amo, cf. Filémon 10:17.  

A palavra hebraica que foi traduzida como “amo” ou “senhor” é “adonav” (alef, dalet, nun, 
yud, vav), que literalmente significa “seus senhores” porque a letra yud denota pluralidade. 
Vemos como uma só pessoa pode ser referida pela Torá no plural. Isto é típico no que 
respeita aos donos dos escravos.  

Isto ensina-nos que quando se trada de uma autoridade considerável, emprega-se a forma 
plural, não somente para se referir a várias pessoas, mas sim a autoridade dessa pessoa. 
O mesmo sucede com as palavras “Adonai” e “Elohim” que ambas são no plural, mas não 
fala de várias pessoas, mas sim Daquele que é Um e que tem toda a autoridade.  

23:17 Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, 
nem dos filhos de Israel haverá quem o faça.  

A palavra para prostitua é “kedeshá” e tem a mesma raiz que “kadosh”, “santo”. Daqui 
aprendemos que a santidade não é em primeiro lugar algo que tem a ver com a pureza 
moral, mas sim com uma consagração. Neste caso, refere-se a pessoas que estão 
dedicadas ao culto pagão, oferecendo os seus corpos para a depravação sexual.  

Como eles estão dedicados a outros “deuses” (falsos) o seu nome tem a ver com a palavra 
santo, que significa separado, dedicado, consagrado.  
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23:18 Não trarás salário de prostituição nem preço de sodomita à Casa de YHWH, 
teu Deus… 

Neste caso já se refere a quem entrega o seu corpo a troco de uma gratificação monetária. 
A palavra traduzida como sodomita é keleb e é uma referência a um homem homossexual, 
que vende o seu corpo a troco de dinheiro. Ambos os ofícios são uma abominação para o 
Eterno.  

O dinheiro do seu trabalho não pode ser aceite como oferta ao Eterno. Daqui aprendemos 
que as congregações não devem aceitar dinheiro nem ofertas de pessoas que 
conseguiram esse dinheiro de forma ilícita, violando os mandamentos da Torá. Essas 
ofertas ofendem o Eterno; não são “ofertas”, são “ofensas”.  

23:19 A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou 
qualquer coisa que é costume se emprestar com juros.  

Não é permitido emprestar dinheiro aos irmãos necessitados, com juros ou por interesse.  

23:20 Ao estrangeiro emprestarás com juros 

A Torá ensina ao povo de Israel o princípio bancário. Os bancos não são invenção dos 
homens, mas sim de YHWH, com o propósito de beneficiar o povo de Israel ao fazer 
empréstimos aos estrangeiros. É parte da bênção de Abraão e resultado da obediência 
aos mandamentos, como está escrito em Deuteronómio 28:12: 

YHWH te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo 
e para abençoar toda obra das tuas mãos; emprestarás a muitas gentes, porém 
tu não tomarás emprestado.  

 
23:21 Quando fizeres algum voto a YHWH, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo; 
porque YHWH, teu Deus, certamente, o requererá de ti, e em ti haverá pecado.  

Aqui trata-se de votos de ofertas. Podem ser animais, dinheiro, outros obectos de valor 
ou à dedicação de uma pessoa, cf. 1 Samuel 1:11.  

Em Eclesiastes 5:4-6 está escrito: 

“Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de 
tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras.  
Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus 
que foi inadvertência; por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de 
destruir as obras das tuas mãos?”  
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As obras das nossas mãos sofrerão destruição se não cumprimos as promessas que 
saíram das nossas bocas. Quão importante é a palavra que sai da nossa boca!  

Quinta Leitura: 23:24 – 24:4 

23:24-25 Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu 
desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara 
do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas; porém na seara não meterás 
a foice. 

Segundo o Talmude, isto só se aplica aos obreiros. Eles poderão comer uvas e espigas 
nas pausas durante o dia de trabalho. Outros não têm permissão para entrar nos campos 
dos demais e comer. Um obreiro que come das uvas quando trabalha, rende melhor no 
seu trabalho, e assim essa legislação também beneficia o proprietário da vinha.  

Em Mateus 12:1-8 está escrito: 

Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus 
discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo 
isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de 
sábado. Mas Yeshua lhes disse: Não lestes o que fez David quando ele e seus 
companheiros tiveram fome? Como entrou na Casa de Deus, e comeram os pães da 
proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, 
mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na Lei que, aos sábados, os 
sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo: aqui está 
quem é maior que o templo. Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero e 
não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é senhor 
do sábado.  

Os discípulos do Messias estavam a arrancar espigas ao passar por um campo. Era 
shabat e arrancaram espigas para saciar a sua fome. É provável que estivessem a ir, ou 
a sair da sinagoga. Este acto foi duramente criticado por alguns fariseus que o 
consideravam como uma violação do shabat, mas não criticaram o facto de terem passado 
por um campo estranho ou de terem arrancado espigas de um local alheio. Por isso 
teremos que questionar a interpretação do Talmude neste caso, ao permitir que apenas 
os trabalhadores comam do campo. Por outro lado, é possível que fosse um campo de 
alguém conhecido e que tinham permissão para o fazer.  

Os discípulos teriam fome no shabat e colheram espigas em campo alheio. Pela regra de 
kal-va-chomer – argumento com maior peso, Yeshua permitiu que no shabat fosse 
permitido matar a fome. Esta legislação do Messias concorda com a halachá judaica.  
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24:1  Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for 
agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe 
lavrar um termo de divórcio, e lho der na mão, e a despedir de casa;  

Na época do segundo templo, havia duas interpretações principais da palavra “indecente”, 
em hebraico “ervá”, que significa “desgraça”; “defeito”; indecência”, “imundícia”; 
“confusão”; “vergonha”; “impureza”; “promiscuidade.  

Por um lado temos a interpretação da casa de Hillel que diz que se pode despedir uma 
mulher por qualquer coisa que cause moléstia no esposo, inclusivamente se ela fracassa 
na cozinha. A casa de Shamai era mais rigorosa, só permitia divórcio quando havia um 
comportamento sexual indecente na mulher.  

O autor do Séder Hachinuch considera que o documento de divórcio, chamado “guet”, 
representa um termo médio entre aqueles que proíbem o divórcio em todos os casos s os 
que o autorizam com uma só palavra do marido, como “vai-te”.  

Em Mateus 19:3-10 está escrito: 

“Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido 
repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, respondeu ele: Não tendes lido que o 
Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse: Por esta causa deixará o 
homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo 
que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe 
o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e 
repudiar? Respondeu-lhes Yeshua: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés 
vos permitiu repudiar vossa mulher; entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, 
vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e 
casar com outra comete adultério e o que casar com a repudiada comete adultério. 
Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, 
não convém casar”.  

Vemos aqui como o Messias entra na discussão que havia entre a casa de Hillel e a casa 
de Shamai dando razão à interpretação deste último. Podemos tirar várias conclusões 
desde texto: 

1- O divórcio não é o plano original do Eterno para o homem; 
2- O divórcio foi permitido pelo Eterno, não ordenado; 
3- O Eterno permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do ser humano; 
4- A causa de um divórcio para poder casar-se novamente não pode ser qualquer 

uma – somente por algo indecente, em hebraico “ervat davar”, traduzido como 
fornicação ou infidelidade em Mateus 19:9 
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“por ter ele achado coisa indecente nela”  

A expressão “ervat davar” (alguma promiscuidade) é a chave em toda esta discussão. A 
pergunta que fizeram ao Mestre foi: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer 
motivo? Seguindo assim a interpretação de Hillel que entende que a expressão ervat davar 
implica qualquer motivo.  

O Mestre contesta que “ervat davar” não significa qualquer motivo que desagrade ao 
homem, mas sim desvio sexual por parte da mulher, que foi traduzido para o grego como 
porneia, que significa fornicação.  

Mas se ela tivesse cometido adultério durante o tempo de desposório, teria que ser 
apedrejada, não despedida em divórcio, cf. Deuteronómio 22:20-24; Levítico 20:10. A Torá 
não pode ter duas legislações diferentes para um delito. A despedida de uma mulher tem 
que ser por um acto oficial de entrega de uma carta de divórcio, chamada “guet”. Isto 
devolve à mulher o estatuto de não casada, e portanto, o direito de se casar de novo com 
outro. A carta de divórcio é precisamente o documento oficial e legal que dá o direito à 
mulher de se casar novamente. Sem um guet, seria uma adúltera se se unisse a outro 
homem.  

Segundo a resposta do Messias, em Mateus 19:9, um homem não comete adultério ao 
despedir a sua mulher e casar-se com outra, se nela houve uma conduta sexual indecente 
(ervat davar).  

24:4b “não farás pecar a terra que YHWH, teu Deus, te dá por herança.”  
 
As relações ilícitas trazem pecado sobre a terra de Israel e foram uma das causas 
principais da expulsão dos habitantes das sete nações, cf. Levítico 18:27-28.  

Sexta Leitura: 24:5-13 

24:5 Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer 
encargo; por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que 
tomou.  

A vida familiar é tão importante na cultura Israelita, que durante o primeiro ano do 
matrimónio tem prioridade sobre o dever de defender o país. O propósito com esta lei é 
alegrar e fazer feliz a esposa. As melhores coisas da vida de uma mulher é casar-se e ter 
filhos 

24:7 Se se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos 
de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim, eliminarás 
o mal do meio de ti.  
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Segundo Rashí, um sequestrador merece a pena de morte só se além do sequestro 
escravizar a pessoa sequestrada.  

24:9 Lembra-te do que YHWH, teu Deus, fez a Miriã no caminho, quando saíste 
do Egipto.  

Miriam foi castigada com a praga de tsaraat, por causa de fazer uso de má língua – lashón 
hará. Aqui a Torá manda-nos recordar aquilo que se passou para que aprendamos a não 
falar mal das autoridades.  

24:10 Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa 
para lhe tirar o penhor.  

Ninguém tem o direito de entrar numa casa ou propriedade alheia sem permissão.  

24:13 em se pondo o sol, restituir-lhe-ás, sem falta, o penhor para que durma no 
seu manto e te abençoe; isto te será justiça diante de YHWH, teu Deus.  

A justiça, em hebraico “tsedaká”, neste caso não se refere a que alguém receba a 
justificação, ou declaração de inocência de pecado, como uma recompensa por tratar bem 
os pobres, mas sim trata-se de uma obra de caridade feita para suprir o direito básico de 
uma pessoa em necessidade. Daqui surge a expressão “tsedaká” em referência à ajuda 
aos necessitados, cf. v. 17; Mateus 6:1.  

Contudo, o significado da palavra tem a ver com fazer uma coisa correcta. Quando 
estamos a ajudar uma pessoa necessitada, fazemos o correcto.  

Sétima Leitura: 24:14 – 25:19 

24:15 No seu dia, lhe darás o seu salário, antes do pôr-do-sol, porquanto é pobre, 
e disso depende a sua vida; para que não clame contra ti a YHWH, e haja em ti 
pecado. 

É pecado empregar uma pessoa para um dia e não dar-lhe a paga antes do pôr-do-sol.  

24:16 Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos, em lugar dos 
pais; cada qual será morto pelo seu pecado.  

Segundo Rashí, os pais não podem morrer pelo testemunho dos seus filhos menores. O 
texto hebraico diz “cada homem”; não “cada um”. Segundo o Talmude isto ensina-nos que 
a pena de morte não pode ser aplicada sobre filhos maiores de idade por causa do pecado 
dos seus pais, mas sim sobre os seus filhos menores, cf. Josué 7:24.  
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24:18 Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egipto e de que YHWH te livrou dali; 
pelo que te ordeno que faças isso.  

Esta é uma das 12 lembranças diárias das quais falam as Escrituras, as doze são: 

1. A saída do Egipto, Êxodo 13:3; Deuteronómio 5:15; 24:18, 22. 
2. O maná, Êxodo 16:32-33. 
3. O shabat, Êxodo 20:8. 
4. O que fez Amaleque, Deuteronomio 25:17. 
5. A revelação no Sinai, Malaquias 4:4. 
6. A provocação no deserto, especialmente com o bezerro de ouro, Deuteronómio 

9:7. 
7. O que fizeram Balaque e Balaão, Miqueias 6:5. 
8. O que se passou com Myriam, Deuteronómio 24:9. 
9. O Eterno, que dá forças para fazer riquezas, Deuteronómio 8:18. 
10. Jerusalém, Salmo 137:5. 
11. A mulher de Lot, Lucas 17:32. 
12. Yeshua HaMashiach, Lucas 22:19; 2 Timóteo 2:8. 

24:19 Quando, no teu campo, segares a messe e, nele, esqueceres um feixe de 
espigas, não voltarás a tomá-lo; para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva 
será; para que YHWH, teu Deus, te abençoe em toda obra das tuas mãos.  

Vemos como a prosperidade laboral vem como resultado de tratar bem os necessitados. 
Há três preceitos, aplicáveis somente na terra de Israel, relativamente à colheita de um 
campo para que o necessitado também possa ser atendido:  

1. Pea – não segar todo, deixar entre 1/60 – 1/40 (1.8 – 2.5 %) nas esquinas do campo. 
2. Leket – não recolher um ou dois molhos que tenham caído atrás do que debulha. 
3. Shikchá – não volta a buscar um ou dois molhos deixados no campo. 

25:5 Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então, a mulher do 
que morreu não se casará com outro estranho, fora da família; seu cunhado a 
tomará, e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de 
cunhado.  

Hoje em dia não se aconselha a fazer este tipo de matrimónios e portanto faz-se sempre 
o acto descrito nos versículos seguintes, chamado “chalitsá”, cf. Rute 4:7-8.  

25:12 “cortar-lhe-ás a mão; não a olharás com piedade.”  
 

Segundo Rashí, significa que tem que haver uma paga do dinheiro correspondente à 
vergonha.  
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25:15 Terás peso integral e justo, efa integral e justo; para que se prolonguem os 
teus dias na terra que te dá YHWH, teu Deus.  

 Uma pessoa que não vive com enganos, terá uma vida prolongada.  

25:16 “Porque é abominação a YHWH teu Deus, todo aquele que pratica tal 
injustiça.  

O enganador é uma abominação para o Eterno, pois pauta a sua vida em torno da mentira.  

25:17 “Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egipto;  
 
Se orientamos a nossa vida pela falsidade, Amaleque obterá permissão para nos fazer 
dano.  

Mashiach nesta parashá 

21:22-23 “e o pendurares num madeiro… é maldito de Deus”  

Yeshua foi maldito de Elohim. Toda a maldição da Torá caiu sobre ele no momento em 
que foi crucificado.  

Em Gálatas 3:13-14 está escrito: 

“Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar 
( porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro ), para que a 
bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, 
pela fé, o Espírito prometido.” 

A Torá não é uma maldição, como alguns interpretam neste texto. A Torá é uma das 
maiores bênçãos que nos chegaram desde o céu. Mas há maldições na Torá, cf. Levítico 
26 e Deuteronómio 27-28.  

Essas maldições são o resultado da desobediência aos mandamentos. Yeshua comprou-
nos livres das consequências dos nossos pecados, que são as maldições que estão 
escritas na Torá. Isto é para todos aqueles que façam parte da obra do Messias através 
do arrependimento e da confiança em Elohim, que supriu as nossas necessidades através 
da morte e ressurreição de Yeshua.  

Ao redimirmo-nos, o qual significa libertar-nos através de um preço de resgate, como já 
vimos antes, como já vimos antes, o Messias teve que pagar as consequências da nossa 
desobediência aos mandamentos, as maldições escritas na Torá. Todas as maldições 
caíra, sobre ele, como lemos em Isaías 53:4-6: 
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“Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre 
si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado 
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a 
paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos 
desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, mas YHWH fez cair sobre 
ele a iniquidade de nós todos.” 

Yeshua assumiu o nosso lugar, carregando a maldição que nos correspondia a nós. Assim 
podemos ser libertados, perdoados e restaurados. O resultado de que Yeshua tomou a 
maldição da Torá, é que a bênção de Abraão venha sobre os filhos de Israel, incluindo os 
gentios.  

Se Yeshua foi objecto da maldição da Torá para que a bênção de Abraão chegasse aos 
gentios, então tem que ter uma conexão entre as maldições da Torá e dos gentios, então 
tem que haver uma conexão entre as maldições da Torá e dos gentios. Se a Torá não se 
aplica aos gentios, como é que Yeshua podia tomar a maldição que correspondia aos 
gentios para que a bênção de Abraão os alcançasse?  

Se não se aplica a maldição tampouco se aplica a bênção. Se não há Torá para os gentios, 
não há maldição para eles, pois a maldição é o resultado da desobediência da Torá. Se 
não há lei, não há desobediência, e não há maldição.  

Yeshua levou a maldição para os judeus e também para os gentios para que a bênção de 
Abraão alcançasse a todos. Isto mostra que os gentios não estão fora da Torá, mas sim 
que os mandamentos escritos na Torá aplicam-se aos gentios, quando abraçam a fé de 
Israel, através do Messias   

Graças à maldição que caiu sobre o Messias, ao ser crucificado na árvore, somos 
libertados das maldições que nos tocavam pela nossa desobediência.  

Baruch Hashem! 

Fim da Parashá 49- Ki Tetsé  
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