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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 50- Ki Tavó (Quando chegares) 
(Deuteronómio 26:1 a 29:9) 

 
Referência nos Profetas: Isaías 60:1-22 
Referência nos Escritos Apostólicos: Efésios 1:3-6 
Salmo complementar: 51  
 
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: 50- Ki Tavó (de Deuteronómio 26:1 – 29:9 

Significa “quando chegares”. 

Primeira Leitura: 26:1 – 11 

26:1-2 Quando entrares na terra que YHWH, teu Elohim, te dá por herança, ao 
possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que 
recolheres da terra que te dá YHWH, teu Elohim, e as porás num cesto, e irás ao 
lugar que YHWH, teu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome.  

Esta oferta também é mencionada em Êxodo 23:19a e 34:26a, onde está escrito: 

“As primícias [reshit] dos primeiros frutos [bikurim] da tua terra trarás à Casa de YHWH”. 

O propósito de entregar os primeiros frutos, que são os mais apreciados, é demonstrar ao 
Eterno que Ele é o primeiro nas nossas vidas.  

Quando os primeiros frutos começavam a brotar, eram marcados com um fiozinho. Quando 
amadureciam eram levados ao santuário entre Shavuot (Pentecostes) e Sukkot (Festa dos 
Tabernáculos).  

Na época do Templo famílias inteiras costumavam ir junto com outras pessoas na mesma 
cidade. Ao aproximarem-se de Jerusalém as pessoas saíam a recebê-los com gritos de 
alegría e com toque de flautas.  

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


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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 50- KI TAVÓ 

 

  

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

 

Os levitas cantavam o Salmo 30 (que é uma referencia à ressurreição do Messias, a qual 
é simbolizada nas primicias, “bikurim”). Ao chegar ao monte do templo colocavam logo a 
sua mão debaixo de cada cesto e juntos mexiam-no em todas as direcções para assim 
mostrarem que era propriedade do Eterno. Depois dos cestos eram colocadas ao lado do 
altar e recitava-se o texto de Deuteronómio 26:3, 5-10.  

Os alimentos que havia nos cestos eram comidos pelos sacerdotes.  

Segundo Maimónides, o sacrifício das prímicias requer sete coisas: 

1.      Leva-se ao lugar escolhido pelo Eterno; 

2.      Leva-se numa cesta; 

3.      Faz-se uma declaração verbal; 

4.      Entrega-se um sacrifício; 

5.      Canta-se; 

6.      Faz-se a cerimónica de tenufá – movimento; 

7.      Pernoita-se no lugar 

26:3 Virás ao que, naqueles dias, for sacerdote e lhe dirás: Hoje, declaro a YHWH, 
teu Deus, que entrei na terra que YHWH, sob juramento, prometeu dar a nossos 
pais.  

Este texto ensina-nos sobre a importância da identificação nacional e histórica com o povo 
de Israel. Todas as pessoas que faziam esta declaração no templo não tinham entrado 
fisicamente na Terra. Mas pertenciam ao povo que uma vez na história passou na terra, e 
cada judeu/israelita terá que identificar-se com esse facto como se ele mesmo o tivesse 
vivido.  

26:5 Então, testificarás perante YHWH teu Elohim, e dirás: Arameu prestes a 
perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca 
gente; e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa.  

Arã foi o quinto filho de Sem, cf. Génesis 10:22. Não é ancestral de Abraão, mas sim o 
terceiro filho de Sem, Arfaxade. Como é que então aqui nos é dito que o pai dos israelitas 
foi um arameu? 

Labão foi chamado “arameu”, cf. Génesis 25:19-20; 28:5. Ele tampouco foi descendente de 
Arã. Ao que parece, eram chamados arameus porque viviam em Padã-Arã. O pai de Labão, 
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Betuel, e Isaque eram primos. A filha de Betuel foi Rebeca. Logo Isaque casou com a filha 
de seu primo. O irmão de Rebeca foi Labão, chamado “o arameu”. Mas não vinha desse 
Arã mencionado em Génesis 10. Um dos irmãos de Betuel, Kemuel, é chamado o pai de 
Arã. Esse outro Arã, era portanto primo de Labão. Jacob e esse outro Arã, eram então 
primos em segundo grau.  

É provável que os descendentes de Arã em Génesis 10 tinham povoado a terra chamada 
Padã-Arã. Esse Arã que na maior parte das vezes é mencionado nas Escrituras é a terra 
que hoje em dia se chama Síria. Padã-Arã é mais a norte, cruzando o rio, na Mesopotânia. 
É provável que Labão fosse chamado arameu pelo facto de falar em arameu e habitar nessa 
área, ainda que não fosse descendente de Arã, filho de Sem. Segundo Génesis 31:47, 
Labão falava o idioma arameu.  

Como é que Jacob (Israel) foi chamado arameu na Torá? (Abraão foi chamado “hebreu”, 
não “arameu”), como vamos entender essa oração? 

A tradução Peshita diz “meu pai foi enviado a Arã”, referindo-se a Jacob que foi enviado à 
terra onde estava Labão. Outra tradução diz: “um aramita (tentou) destruir o meu pai”. Outra 
tradução diz: “um arameu quis fazer perecer o meu pai” (Chumash HaMerkaz). Outra 
tradução diz: “um arameu a ponto de perecer foi meu pai”: Ainda outra diz: “Um aramí era 
a perdição do meu ancestral”.  

Se entendermos a palavra como se Jacob fosse arameu por viver na terra geográfica de 
Padã-Arã onde passou vinte anos da sua vida; é provável que por ter ali morado tanto 
tempo, que tenha sido chamado arameu, tal como Labão que habitava nessa terra, sem 
necessariamente ser descendente de Arã, filho de Sem.  

A razão pela qual Jacob não é chamado hebreu, mas sim arameu, é para nos demonstrar 
que a descendência de Abraão, e Isaque é mais profética do que biológica.  

Segundo Rashí, a palavra “arameu”, não se refere a Jacob, mas sim a Labão que quis 
destruir Jacob, como constatámos em algumas das traduções.  

26:6-9 Mas os egípcios nos maltrataram, e afligiram, e nos impuseram dura 
servidão. Clamamos a YHWH, Deus de nossos pais; e YHWH ouviu a nossa voz 
e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão; 
e YHWH nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com 
grande espanto, e com sinais, e com milagres; e nos trouxe a este lugar e nos deu 
esta terra, terra que mana leite e mel.  

Essa pessoa não tinha vivido tudo isso, mas identifica-se no plural, isto é, com o corpo 
nacional de Israel. Cada israelita, na celebração de Pêssach, tem que pensar que ele 
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mesmo saíu do Egipto. Vemos a importância do pensamento colectivo no nosso povo. Não 
somos individualistas, mas sim parte de um colectivo.  

26:11 Alegrar-te-ás por todo o bem que YHWH, teu Deus, te tem dado a ti e a tua 
casa, tu, e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti.  

Segundo a Mishná, e o Talmude, só se recita a declaração anterior durante o tempo entre 
Shavuot até Sukot, visto que é o momento de maior alegria durante o ano.  

Segunda Leitura: 26:12-15 

26:12 Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano 
terceiro, que é o dos dízimos, então, os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão 
e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem.  

O terceiro ano pode ser um referência ao terceiro e sexo ano, do ciclo heptienal (ciclo de 
sete), quando se dava o segundo dízimo aos pobres. Esta é a interpretação mais comum.   

26:13 Dirás perante YHWH, teu Elohim: Tirei de minha casa o que é consagrado 
e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os 
teus mandamentos que me tens ordenado; nada transgredi dos teus 
mandamentos, nem deles me esqueci.  

Segundo Rashí, fazia-se esta declaração na véspera de Pêssach. A declaração de ter 
cumprido os deveres do dízimo e outros mandamentos ajuda o crente a ser solícito em 
tudo. Como sabe que tem que declarar a cada terceiro ano, diante do Eterno que foi fiel, 
ajuda a não ser negligente, para não ter que mentir diante de YHWH.  

Esta prática a cada terceiro ano é uma preparação para poder estar diante do trono no dia 
do juízo final quando YHWH recompensará cada um segundo as suas obras. Quando 
alguém sabe que um dia tem que se apresentar diante do Eterno para prestar contas de 
tudo o que fez, pensa duas vezes antes de fazer as coisas. Estamos conscientes de que 
estaremos diante do Trono onde todas as coisas virão à luz? 

26:15 Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a 
Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e 
mel.  

Depos de ter entregado todo o dízimo, pede-se uma bênção sobre o povo de Israel, e não 
sobre si mesmo. Isto ensina-nos a não ser egoístas. “Eu cumpri e por isso peço que 
abençoes todo o povo, do qual eu sou parte”. Quão bom é não buscar a prosperidade 
pessoal, mas sim a prosperidade do povo.  
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Terceira Leitura: 26:16-19 

26:17 Hoje, fizeste YHWH declarar que te será por Elohim, e que andarás nos 
seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os 
seus juízos, e darás ouvidos à sua voz.  

Por um lado o povo declara o seu amor e o seu compromisso com o Eterno.  

26:18 E YHWH, hoje, te fez dizer que lhe serás por seu povo, como te disse, e 
que guardarás todos os seus mandamentos.  

E por outro lado vem a resposta de YHWH. Nestas palavras há uma renovação do pacto. 
Podemos falar de três alianças com Israel no Pentateuco.  Ou melhor, 3 renovações da 
mesma aliança.  

1- A do monte Sinai; 
2- A do tabernáculo; 
3- Nas planícies de Moab.  

Neste texto aparece a terceira destas alianças/renovações, a das planícies de Moab.   

En este texto aparece la tercera de estas alianças, a das planices de Moab. 

“Tu lhe serás por seu povo… guardarás todos os seus mandamentos”.  

A identidade marca a conduta de uma pessoa. Se alguém se sente rebelde, actuará como 
um rebelde. Se alguém de identifica como sendo um ladrão, roubará. Se alguém tem um 
complexo de rejeição, rejeitará os demais. Se alguém tem a identidade de ser um povo de 
exclusiva possessão, comporta-se de forma santa, guardando os mandamentos. É muito 
importante pensar de si mesmo da forma correcta, para poder actuar da forma correcta. 
Lembrarmo-nos de que somos santos, e por isso devemos caminhar em santidade, para 
que não incorramos no risco de sermos considerados ímpios.  

Em Provérbios 23:7a está escrito: “Porque, como imagina em sua alma, assim ele é”. 

Aquilo que pensamos de nós, assim somos. Por isso YHWH cria uma identidade para o seu 
povo, para que actue conforme essa identidade. Uma das primeiras coisas que satanás 
ataca numa pessoa é a sua identidade. Ele tenta dizer-nos que somos inúteis, que nada 
valemos e que somos um fracasso. Se recebemos esses pensamentos iremos actuar 
segundo eles e o adversário terá alcançado o seu objectivo de nos destruir.  

Por outro lado, por vezes satanás tenta dizer-nos o quão bons somos, e auto-suficientes, 
para que tenhamos uma atitude de soberba e assim fazer-nos cair, como ele caiu.  
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Para contrastar estes dois extremos a Torá ensina-nos sobre quem somos segundo o 
Eterno, para que actuemos conforme o seu ponto de vista, conforme essa verdadeira 
identidade que temos como israelitas.   

É muito importante que os pais incutam uma identidade correcta aos seus filhos. Os pais 
que dizem que os seus filhos são rebeldes, estão a criar rebeldia nos seus filhos. Os filhos 
comportam-se segundo a imagem e a identidade que os pais projectam sobre eles, tanto 
no bom como no mau.  

Não permitamos que os sentimentos de culpa continuem a atacar-nos se nos 
arrependemos dos nossos pecados. Somos amados e formos perdoados, e exaltados no 
Messias. Fomos escolhidos, e temos uma herança, um futuro, pois somos parte de um povo 
santo – Israel.  

Quarta Leitura: 27:1-10  

27:2 No dia em que passares o Jordão à terra que te der YHWH, teu Elohim 
levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás.  

Segundo o Talmude, havia três classes de pedras: Moisés erigiu doze pedras na terra de 
Moab, cf. Deuteronómio 1:5, Josué erigiu doze pedras dentro do rio Jordão, cf. Josué 4:9, 
e as de Guilgal, cf. Josué 4:20, que são as mesmas que estavam no monte Ebal.  

27:4 Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras, que hoje te 
ordeno, no monte Ebal, e as caiarás.  

Há duas versões de interpretação desde texto. Uma diz que escreveram sobre as pedras e 
logo puseram a cal em cima da escritura. A outra versão diz que primeiro puseram a cal 
(gesso) sobre as pedras e logo escreveram a Torá sobre o gesso.  

O Talmude diz que traduziram a Torá e a escreveram em 70 idiomas para que todas as 
nações pudessem ter acesso à revelação divina. Ainda que essa não fosse a realidade, 
isso mostra-nos a ideia no Judaísmo de que a Torá não é exclusivamente para Israel.  

O arqueólogo israelita Adam Zertal encontrou um altar enorme no monte Ebal. Tem o 
mesmo tamanho que o altar que estava no templo. Está feito com grandes pedras. Em torno 
do altar encontraram-se restos do gesso sobre o qual Josué escreveu a Torá, cf. Josué 
8:30-35.  

27:9b Hoje, converteste-te no povo de YHWH, teu Elohim.  
 

Primeiro fala-se da identidade, daquilo que somos.  
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27:10 Portanto, obedecerás à voz de YHWH, teu Elohim, e lhe cumprirás os 
mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno.  

Logo vemos como a obediência vem como um resultado dessa identidade.  

Um dos passos mais difíceis para um “cristão”, que nasceu de novo, e que abriu os seus 
olhos relativamente à verdade de que foi cortado de um zambujeiro e enxertado na oliveira 
cultivada (Israel), é deixar a sua identidade cristã-gentia. Uma das razões é a doutrina 
católica que ensina que a salvação só se encontra dentro da igreja e que os que dela saem 
vão para o inferno. O cristão criou uma identidade fictícia que desafia o único povo eleito, 
segundo as Escrituras. Portanto, a identidade como cristão tem que ser intercambiada por 
uma identidade verdadeira, segundo as Escrituras, a identidade israelita.  

Enquanto um cristão se continuar a identificar com cristão, sempre sentir-se-á como fora 
de Israel.  

Só uma verdadeira revelação daquilo que somos no Messias quando nascemos de novo, 
juntamente com uma humildade que reconhece aquilo que YHWH nos diz, além de um 
temor verdadeiro de YHWH que nos impede que nos deixemos de levar pela opinião dos 
demais, pode libertar verdadeiramente o cristão do sistema da Babilónia – a prostituta.  

Aqueles que nasceram de novo e se identificam como cristãos – saiam da igreja cristã e 
voltem a casa, ao povo eleito, ao qual verdadeiramente pertencem, apesar de terem sido 
enganados para crerem noutra verdade (mentira). Se nascemos de novo, então não somos 
mais cristãos, mas sim israelitas. A igreja cristã foi sim nossa madrasta, mas a nossa 
verdadeira mãe é Jerusalém, cf. Gálatas 4:26. Escutemos o que ela diz em Isaías 49:21: 

“E dirás contigo mesma: Quem me gerou estes, pois eu estava desfilhada e estéril, em 
exílio e repelida? Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha; estes, onde estavam?” 
 
Agora temos a oportunidade de ser um dos que voltam à mãe nos últimos tempos e ser 
uma parte importante para o cumprimento desta profecia!  
 
O Corão repeta vez após vez a importância de ser um verdadeiro muçulmano para assim 
inculcar uma identidade falsa no povo. Dessa forma poderá manipular o povo segundo a 
identidade que foi projectada.  
 
A única forma em que estas preciosas pessoas podem ser libertadas para servir o único 
Elohim, o Elohim de Israel, é que saiam da falsa identidade que receberam como 
muçulmanos. Só depois de ter obtido uma nova identidade, poderão mudar a sua conduta.  
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Portanto, a identidade judaica e israelita, é algo que YHWH incute no seu povo 
consequentemente. Vários dos mandamentos foram dados precisamente para dar ao povo 
de Israel uma identidade que está separada dos demais povos da terra. Por isso o judeu é 
muito agressivo contra tudo o que tenta tirar a sua idendidade como judeu.  

Por isso o messianismo cristão é visto como uma das ameaças maiores contra a sua 
existência judaica. O judeu tem razão quando luta contra o movimento messiânico porque 
ele comete fornicação com a prostitua romana e ensina as suas falsas doutrinas que 
contrariam a Torá dada a Moisés e uma compreensão verdadeira de um Messias Judeu! 

O judeu nunca inclinará a sua cerviz para se tornar cristão! Para que a oração do Messias 
sobre uma unidade verdadeira entre os seus discípulos possa ser cumprida, não é o judeu 
que tem que deixar a sua identidade como povo, mas sim o cristão, que nasceu de novo, 
tem que deixar de ser cristão e converter-se em um verdadeiro israelita no qual não há 
engano! E como o poderá fazer? Seguindo a Torá ao invés de negá-la. A graça é dada para 
que possamos retornar à Torá, e arrependermo-nos das nossas transgressões à Torá, não 
é dada como um substituo da Torá, pois isso, por si só é um contrasenso.  

Quinta Leitura: 27:11- 28:6 

27:12 Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para 
abençoarem o povo, estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim.  

 
Segundo o Talmude, seis tribos subiram em cima da montanha. Os sacerdotes e os levitas 
ficavam no centro, entre as duas montanhas, ao redor da arca, e pronunciavam as bênçãos 
olhando para Gerizim e logo as maldições que aparecem na Torá olhando até Ebal.  
 
A primeira bênção seria “bendito o homem que não faça ídolo…” E assim sucessivamente. 
Depois de cada bênção as seis tribos diziam: “Amén”, e o mesmo fizeram as outras seis 
tribos depois de cada maldição.  
 
É interessante notar que Simeão foi posto no monte Gerizim para abençoar, quando a sua 
ira tinha sido amaldiçoada pelo seu pai, cf. Génesis 49:7. O facto de ser escolhido para 
abençoar, foi para que ele pudesse fazer tikun, isto é, rectificação.  

Geirizim tem uma altura de 880 metros, e Ebal tem uma altura de 940 metros. O monte da 
maldição é mais alto que o da bênção. Na Torá há mais maldições do que bênçãos, e esta 
tinha que ser escrita sobre o monte Ebal, o monte das maldições, não Guerizim. Isso 
mostra-nos que a Torá trouxe maldição para Israel e as nações, por causa do pecado que 
há em nós. A Torá revela e condena o pecado e ensina o caminho da reconciliação. Dessa 
forma o pecador poderá arrepender-se e voltar-se para o Eterno e pedir ajuda. Através do 
Messias, poderá converter-se numa nova criatura. A Torá prepara o caminho para que o 
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pecador se possa apropriar-se da graça que foi dada no Messias Yeshua, como lemos em 
Gálatas 3:24: 

“De maneira que a Torá nos serviu de aio para nos conduzir ao Messias, a fim de que 
fôssemos justificados pela fé”.  

O pecado em nós aproveitou-se dos mandamentos para causar morte. Por isso o ministério 
de Moisés é chamado “ministério de morte” e “ministério de condenação”, não porque a 
Torá seja má, mas sim porque o homem é pecador.  

2 Coríntios 3:7-9: E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu 
de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da 
glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do 
Espírito! Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será 
glorioso o ministério da justiça.  

Estas palavras não são para desqualificar o ministério de Moisés, mas sim para mostrar os 
efeitos reais da entrega da Torá, por causa do pecado no homem. A Torá não é má, mas 
sim o pecado é mau. O pecado dentro do homem aproveita-se da Torá para causar a morte 
no homem, cf. Romanos 7:7-14.  

Quando o homem dessa forma descobre a sua necessidade de graça e vida, poderá obter 
os benefícios da obra do Messias e ter uma relação diferente com a Torá. Em vez de 
despertar o bpepcado, agora os mandamentos são uma discrição da nova natureza que 
recebemos no Messias, que cumpre os mandamentos com prazer, cf. Romanos 6:17-18; 
8:4.  

No Messias fomos libertados das condenações prescritas na Torá.  

27:15 Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável 
a YHWH, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: 
Amém!  

Todas estas maldições são activadas sobre pecados cometidos em segredo. O facto do 
povo ter que dizer amén produz uma protecção contra este tipo de pecado. Por temor à 
maldição, o povo guardava-se de fazer essas coisas em segredo.  

Em Deuteronomio 29:29a está escrito: “As coisas encobertas pertencem a YHWH nosso 
Elohim, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que 
cumpramos todas as palavras desta lei”.  

Os pecados cometidos em oculto são julgados directamente por YHWH mediante a 
maldição que alcança aquele que comete esses pecados. Mas os pecados abertos têm que 
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ser julgados pelos juízes do povo. Os juízes não têm o direito de julgar sobre os pecados 
cometidos em oculto, por não terem provas. Mas quando há provas têm que condenar o 
culpado para que a maldição não venha sobre eles e sobre o povo. 

27:16 Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: 
Amém!  

Como já vimos anteriormente noutras partes da Torá, todos os mandamentos da Torá são 
um desdobramento dos dez mandamentos, da mesma forma que os dez são um 
desdobramento dos dois grandes mandamentos: amor a YHWH e amor ao próximo. Neste 
caso, este mandamento é um desdobramento do quinto mandamento – honra a teu pai e a 
tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra.  

27:18 Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: Amém!  

 Isto implica também o enganar uma pessoa ou aproveitar-se da sua ignorância.  

27:24 Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá: Amém!  

Uma forma de ferir o próximo em segredo, é falar mal dele nas costas.  

27:26 Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. 
E todo o povo dirá: Amém!  

Aqui trata-se de uma atitude de “confirmar” ou “manter” as palavras da Torá no coração. 
Aquele que no seu coração diz que algum dos mandamentos não está vigente, será 
amaldiçoado. Por outro lado, aquele que os mantém no seu coração, será abençoado. Por 
isso diz a Escritura em Romanos 8:3-4: 

“Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus 
enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado; 
e, com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se 
cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito”.  

O requisito da Torá é cumprido em nós. Não diz por nós, mas sim em nós. É uma coisa 
secreta, uma atitude, uma vontade, uma disposição. O Messias veio para que pudéssemos 
ter uma atitude correcta relativamente a todos os mandamentos, através do Espírito. Um 
espírito que leva a pessoa a rejeitar os mandamentos da Torá, não vem do Eterno, nem é 
o Espírito do Messias, mas sim o espírito do anti-cristo, cf. 1 João 4:3; 2 Timóteo 2:7; Daniel 
7:25. 

Em Gálatas 3:10 está escrito: Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de 
maldição; porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas 
escritas no Livro da Torá, para praticá-las.  
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Esta citação de Deuteronómio 27:26 usa-se para falar equivocadamente do resultado de 
se relacionar com a Torá, usando-a como um meio de auto-justificação. A isso se chamam 
“obras da lei”, que é um termo teológico que significa “legalismo”.  

Se usamos a Torá dessa forma, não se produz outra coisa que não a maldição, porque sem 
fé, no seu próprio poder, é impossível cumprir os mandamentos da forma correcta e a 
desobediência leva à maldição.  

Ou seja, se alguém pensa que pode alcançar a salvação através do cumprimento dos 
mandamentos legalisticamente, ou mecanicamente, será objecto de maldição, pois não é 
capaz de o fazer pelas suas próprias forças. Precisa da graça de YHWH para poder obter 
o perdão pelos equívocos, e isso só é possível quando se recebe o testemunho de Yeshua.  

A expressão “obras da lei” não significa obediência à Torá, mas sim uma forma equivocada 
de cumprir os mandamentos para conseguir méritos e assim ganhar a aprovação e 
salvação através de uma balança onde as boas obras pesam mais do que as más.  

Essa forma de pensar é enganosa, pois a salvação não se obtém pelos méritos. Se 
violamos um dos mandamentos já estamos debaixo da maldição, e não podemos superar 
essa maldição através da prática de uma boa obra ou boa acção. É como uma pessoa que 
assassina um vizinho.  

No dia seguinte dá todos os seus bens à viúva da vítima, pensando que isso atenuará a 
sua culpa. Isso é falso. A culpa não se elimina através das boas obras, mas sim através do 
arrependimento sincero do coração, reconhecendo que somos impotentes pelas nossas 
obras, e só através do sacrifício expiatório do cordeiro de Elohim, é que podemos ser 
considerados santos diante do Santo.  

A única forma de ser livre da condenação do pecado é que alguém assuma o lugar do 
pecador. No sistema de sacrifícios que aparece no livro de Levítico, vemos como os animais 
inocentes teriam que carregar a culpa do homem, e dessa forma, o Eterno, na sua 
icomensurável misericórdia, perdoa o povo arrependido.  

No entanto, os animais não podem substituir o homem. Todos são sombras do verdadeiro 
sacrifício feito uma vez por todas, como meio de substituição para que nós possamos ser 
perdoados sobre uma base juridicamente justa. YHWH é justo quando nos perdoa por 
causa da morte do Messias Yeshua.  

Aqueles que receberam perdão pelos seus pecados, através dos sacrifícios no templo, 
fizeram-no com base nos méritos do sacrifício do Messias, reflectido nos sacrifícios do 
templo. Sem o sacrifício do Messias, os sacrifícios do templo não teriam valor, cf. Romanos 
3:25-26.  
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Se uma pessoa tenta recompensar as suas más acções através das boas obras, ainda que 
sejam conforme a Torá, não poderá tirar-se a maldição causada pela sua desobediência 
ainda que seja a um só mandamento. Ela precisa de recorrer ao Eterno para obter o perdão, 
reconhecendo que não se pode salvar a si mesma.  

Podemos mencionar três exemplos nas Escrituras onde se falam de pecados cometidos 
em segredo. Nestes casos são os pecados do furto e da mentira. O primeiro é Acã, em 
Josué 7, que roubou as coisas dedicadas ao Eterno e as escondeu na sua tenda. YHWH 
disse que todo o Israel tinha furtado e mentido. Por causa disso, 36 homens morreram na 
guerra contra Ai. Logo o espírito profético rebelou o furto e a mentira. E por não mostrar 
nenhum desejo de arrependimento a tempo, Acã foi apedrejado juntamente com os seus 
filhos.  

O segundo caso é Gezai, o servidor do profeta Eliseu, em 2 Reis 5, que mentiu para 
conseguir muito dinheiro e roupas preciosas de um homem generoso que tinha sido curado 
de uma praga mortal. Por essa mentira e esse furto, recebeu a mesma praga.  

O terceiro caso encontra-se em Actos 5, onde vemos como um casal, Ananias e Safira, 
concordaram em mentir quanto à soma de dinheiro. Tinham tirado parte do dinheiro, 
dizendo que era todo, obviamente para conseguir maior honra por parte da congregação. 
O espírito profético revelou o seu pecado e ambos caíram diante de todos.  

Em Zacarias 5:1-4 está escrito:  

“Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: Que vês? Eu 
respondi: vejo um rolo voante, que tem vinte côvados de comprimento e dez de largura. 
Então, me disse: Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que 
furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso 
também segundo a mesma. Fá-la-ei sair, diz YHWH dos Exércitos, e a farei entrar na casa 
do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome; nela, pernoitará e consumirá 
a sua madeira e as suas pedras”.  

Este texto ensina-nos como a maldição entra na casa daquele que furta e daquele que 
mente, para a destruir.  

Apocalise 21:8b todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo 
e enxofre, a saber, a segunda morte.  
 
Apocalipse 21:27 Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que 
pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no Livro da Vida do Cordeiro.  

Aquele que é mentiroso, não tem o direito de entrar na nova Jerusalém.  
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João 8:44: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi 
homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. 
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.  
 
Satanás é o pai da mentira, o que significa que foi ele que deu origem à mentira. Como 
resultado, todo aquele que mente une-se a satanás e abre portas na sua vida para que os 
maus espíritos operem. A mentira é uma porta aberta para o adversário. Aquele que não 
se arrepende da mantira, sofrerá o destino  do pai da mentira.  
 
A mentira não é somente falar falsidade, mas também aparentar algo que não se é. A 
hipocrisia é um tipo de mentira, durante condenada pelo nosso Mestre Yeshua 
haMaschiach.  
 
Em Tito 1:2 está escrito: “Elohim que não pode mentir”.  
 
YHWH nunca mente. A mentira não vem d’Ele nem é usada por Ele de forma alguma cf. 
Hebreus 6:18: 
 
“é impossível que Elohim minta”. 

É impossível que o Eterno minta porque a mentira é parte da natureza de satanás.  

Conforme João 14:6, Yeshua, a quem foi outorgada a autoridade de YHWH, é a verdade. 
Por isso nunca mente nem pode mentir. Por isso os seus seguidores tampouco o fazem. 
Os filhos de satanás mentem porque são o pai da mentira. Os filhos do Eterno não mentem, 
porque são da verdade, da luz.  

1 João 1:5-10: Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é 
esta: que Elohim é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos 
comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, 
porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e 
o sangue de Yeshua, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos 
pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo 
mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 

A única forma de ser livre da mentira é arrepender-se e viver na luz, o qual corresponde a 
falar sempre a verdade, e viver pela verdade sempre.  

O capítulo 28 fala das bênçãos e das maldições. É a extensão do capítulo 26 de Levítico. 
A diferença mais destacada entre as duas, à parte da quantidade de texto, é o uso do plural 
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em Levítico 26, que fala do colectivo, e do singular em Deuteronómio 28 que fala ao 
indivíduo ou ao colectivo como um só povo unido.  

Outra diferença é que o final de Levítico 26 fala da restauração de Israel. Nos vs. 40-43 
encontramos uma promessa de restauração condicional. Há também uma promessa 
incondicional de não rejeitar de todo o remanescente de Israel, vs. 44-45. Mas em 
Deuteronómio 28, não encontramos uma promessa de restauração de Israel. O capítulo 28 
termina com a deportação ao Egipto, que representa o mais trágico de tudo, voltar ao país 
do cativeiro de onde saímos. Contudo, no capítulo 30 há uma promessa de restauração 
condicional, vs. 2-3.  

Segundo Rambam, rabino do segundo século, o capítulo 26 de Levítico fala da destruição 
do primeiro templo e da deportação para a Babilónia, e o capítulo 28 de Deuteronómo fala 
da destruição do segundo templo e das suas consequências.  

É certo que podemos encontrar semelhanças para essa afirmação, mas outros 
comentadores, como Yitzchak ben Yehuda Abravanel, não partilham da ideia de Rambam, 
encontrando no capítulo 28 de Deuteronómio, referências também ao primeiro exílio com a 
destruição do primeiro Templo, cf. v. 25, 29, 36, 68.  

28:1-2 Se atentamente ouvires a voz de YHWH, teu Elohim, tendo cuidado de 
guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, YHWH, teu Elohim, te 
exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz de YHWH, teu Elohim, 
virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos:  

As bênçãos são o resultado da obediência aos mandamentos e as maldições são o 
resultado das desobediências aos mandamentos.  

 28:3 Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo.  

Primeiro encontramos uma bênção pessoal.  

28:4a Bendito o fruto do teu ventre; 

Seguidamente vem uma bênção familiar. Esta é a segunda prioridade para o Eterno, a 
nossa família.  

28:4b e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas 
e das tuas ovelhas.  

 Em terceiro lugar, vem a bênção sobre o trabalho.  

28:6 Bendito serás ao entrares e bendito, ao saíres.  
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Segundo o Talmude, refere-se à entrada neste mundo e à saída deste mundo. Também 
pode ser entendido como as viagens, os movimentos de um lugar ao outro.  

Também se pode interpretar como o ministério sacerdotal que entra na presença do Eterno, 
e o ministério real que governa sobre as circunstâncias.  

Sexta Leitura: 28:7 a 29:1  

28:7 YHWH fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se 
levantarem contra ti; por um caminho, sairão contra ti, mas, por sete caminhos, 
fugirão da tua presença.  

As bênçãos pela obediência incluem a vitória nas guerras travadas.  

28:9 YHWH te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando 
guardares os mandamentos de YHWH, teu Elohim, e andares nos seus caminhos.  

A maior bênção é estar perto de YHWH.  

28:10 E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome de YHWH e 
terão medo de ti. 

O maior impacto que se pode fazer nas nações, é quando o povo de Israel é obediente. 
Este texto ensina-nos que Israel foi instituído para influenciar as nações. YHWH quer que 
a sua salvação chegue até aos confins da terra, e por isso criou o povo de Israel, para que 
seja um canal para ele, como lemos em Isaías 49:5-6:  

“Mas agora diz YHWH, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne 
a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante YHWH, e o meu 
Elohim é a minha força. diz ele: Pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de 
Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel; também te dei como luz para os 
gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra”.  
 

28:13 YHWH te porá por cabeça e não por cauda; e só estarás em cima e não 
debaixo, se obedeceres aos mandamentos de YHWH, teu Elohim, que hoje te 
ordeno, para os guardar e cumprir.  

 
A única forma de vencer sobre satanás e estar numa posição superior aos maus espíritos, 
é submeter-se ao Eterno em humildade e obedecer aos seus mandamentos, cf. Tiago 4:7; 
1 Pedro 5:6, 9.  
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Aquele que não obedece não se submete e não poderá resistir aos inimigos. Só 
prevaleceemos se obedecermos aos mandamentos. Não há prosperidade verdadeira e 
duradoura sem obediência.   

28:14 Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita 
nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servires. 

Aqui está escrita a palavra hoje. Se podemos obedecer hoje, mas deixamo-lo para amanhã, 
não cumprimos os mandamentos. Os mandamentos são para cumprir hoje, não amanhã 
nem depois. Agora é o momento de obedecer. Se não obedecemos hoje, certamente 
amanhã não o faremos. Não nos deixemos enganar! 

YHWH trabalha connosco hoje, e nós temos que nos relacionarmos com ele hoje. 
Aumentemos hoje a nossa relação com YHWH e não o deixemos para amanhã.  

Neste texto mencionam-se cerca de 12 resultados positivos da obediência, mas 
aproximadamente 98 calamidades como consequência da desobediência aos 
mandamentos. Por que razão há mais palavras que falam da maldição do que da bênção? 

Por um lado é para criar temor às consequências do pecado, e assim evitar o pecado. Por 
outro lado podemos ver no capítulo, juntamente com o capítulo 30, toda a história de Israel 
de forma profética. A história de Israel começou com subidas, até chegar ao tempo do rei 
Salomão, quando todas as bênçãos alcançaram o povo. Logo se apartaram da obediência, 
tanto o rei como o povo, e as coisas foram indo abaixo, e pouco a pouco se foram cumprindo 
todas estas maldições, par logo chegar o momento da restauração, explicado nos primeiros 
versículos do capítulo 30. Nós estamos a viver actualmente o que nos é relatado no capítulo 
30.  

Deuteronómio 30:1-2: Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a 
maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te 
lançar YHWH, teu Elohim; e tornares a YHWH, teu Elohim, tu e teus filhos, de todo o teu 
coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te 
ordeno.  

Estamos a viver estes tempos. O avivamento hebraico entre judeus assimilados, israelitas 
perdidos e gentios, é precisamente o cumprimento destas palavras da Torá. Este texto 
ensina que o retorno à Torá de Moisés é um resultado de um retorno ao Eterno nos últimos 
tempos, depois de terem passado por todas estas bênçãos e maldições sobre Israel ao 
longo da história.   

Nós somos parte de algo muito grande. Ao juntarmo-nos a este movimento de restauração, 
unimo-nos ao programa de redenção do Eterno para os últimos tempos.   



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 50- KI TAVÓ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 17 

 

28:16 Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo.  

A primeira maldição é pessoal.  

28:18 Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas 
e das tuas ovelhas.  

A ordem das maldições é diferente da das bênçãos.  

28:21-22a YHWH fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra 
a que passas para possuí-la. YHWH te ferirá com a tísica, e a febre, e a 
inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem 

 
Todas as enfermidades são maldições, cf. 27-28, 34-35, 59-61. As enfermidades não são 
boas em si. YHWH pode usar as maldições para produzir um resultado positivo nas 
pessoas, e qualquer maldição pode ser transformada em bênção. As enfermidades não são 
boas, pois atentam contra a vida humana.  
 
A nossa atitude contra as enfermidades deve ser de inimizade. As enfermidades não são 
nossas amigas, não as desejamos nem as aceitamos nos nossos corpos. Resistimos a elas 
tanto fisicamente, através da defesa corporal, como psicologicamente, através de uma 
atitude de rejeição, e espiritualmente, através da proclamação das palavras das Escrituras 
que falam da santidade divina, e através da oração em nome de Yeshua.  
 
Em Deuteronómio 28:61 está escrito: Também YHWH fará vir sobre ti toda enfermidade e 
toda praga que não estão escritas no livro desta Torá, até que sejas destruído.  
 
Se o Messias Yeshua levou as maldições da Torá, segundo Deuteronómio 21:23 e Gálatas 
3:13, também levou todas as enfermidades, que são maldições. As enfermidades não estão 
mencionadas na parte das bênçãos. Yeshua levou todas as enfermidades para suprir 
sanidade aquele que nele crê, cf. Isaías 53:4-5; Mateus 12:15. 

 
28:29 Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás 
nos teus caminhos; porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias; 
e ninguém haverá que te salve.  

Os roubos são produto da maldição. Se todos obedecessem aos mandamentos, não 
haveriam roubos.   

28:30 Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela; 
edificarás casa, porém não morarás nela; plantarás vinha, porém não a 
desfrutarás.  
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Aqui vemos três grandes castigos. É deveras humilante para o homem saber que a sua 
mulher é pertença de outro homem, ou que aquilo que ele conquistou ao longo da vida, 
perde para outro homem.  

28:36 YHWH te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma nação que 
não conheceste, nem tu, nem teus pais; e ali servirás a outros deuses, feitos de 
madeira e de pedra.  

Este texto ensina-nos, em primeiro lugar, que a Torá prevê a existência de um rei em Israel. 
Em segundo lugar profetiza sobre aquilo que se iria passar com um específico, cf. 2 Reis 
24:15 e 2 Crónicas 36:5-6.  

“a uma nação” – Aqui fala-se de uma nação, não de várias. Isto refere-se à deportação para 
a Babilónia, que era uma só nação. Mais adiante, com a destruição do segundo templo, os 
judeus foram espalhados por todas as nações.  

28:37 Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que YHWH 
te levará.  

Isto cumpriu-se em todas as nações onde há manifestações de desprezo pelo povo de 
Israel.  

28:39 Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem 
colherás as uvas, porque o verme as devorará.  

Os bichos que comem as verduras e os frutos são o resultado da maldição por 
desobediência aos mandamentos.  

28:47-48 Porquanto não serviste a YHWH, teu Elohim, com alegria e bondade de 
coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com 
nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que YHWH enviará contra ti; 
sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído.  

Se não servimos ao Eterno com alegria e com gozo de coração, teremos escassez de todas 
as coisas de um jugo de ferro.  

Isto leva-nos a reflectir se verdadeiramente mostramos muita gratidão quando temos 
abundância ou estaremos a queixarmo-nos por aquilo que não temos? Se nos queixamos 
da comida, da roupa, e daquilo que o Eterno nos dá, acabaremos por perder. Se temos 
escassez, será por termos sido negligentes a este ponto? Oramos com fervor depois de 
estarmos fartos ou saímos da mesa sem dar graças aquele que nos alimenta?  
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Segundo o Talmude de Jerusalém, o jugo de ferro representa ideias obscuras e 
preocupações. Assim, o jugo pode representar opressão espiritual e depressão psicológica. 
Uma forma de vencer sobre essa opressão é louvar o Eterno com alegria.  

28:49-50 YHWH levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra 
virá, como o vôo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás; nação 
feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço.  

Este texto faz referência ao império romano, entre outros, que tinha o símbolo da águia, cf. 
Jeremias 49:14-16.  

Rambam destaca que nestes dois versículos se menciona três vezes a palavra goy, que 
significa nação.  

Isto refere-se às três guerras decisivas entre Roma e Israel. A primeira guerra foi a de 
Pompeu quando tomou Jerusalém e pôs fim ao reino dos hasmoneus. A segunda fez-se 
quando Herodes combateu o filho de Aristóbulo, Antígono, que foi o último governante 
hasmoneu. Herodes chamou o imperador António, que tomou Jerusalém.  

A terceira guerra foi a de Vespasiano e Tito que destruíram o reino dos judeus. As 
consequências desta guerra estão profetizadas no resto do texto que estamos a estudar.  

28:58 Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas 
neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, YHWH, teu Elohim.   

As maldições alcancarão a pessoa que não tema ao Eterno, visto que o temor ao Eterno 
leva-nos a obedecer-lhe. O temor ao Eterno é um ingrediente muito importante no nosso 
amor por Ele. Aquele que teme a consequência do pecado, que é a ira do Eterno, abstém-
se de muitas coisas erradas.  

O evangelho eterno que sempre se pregou e que sempre se pregará até ao fim, exorta-nos 
a temer, glorificar e adorar ao Eterno, como lemos em Apocalipse 14:6-7:  

“Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que 
se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande 
voz: Temei a Elohim e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo; e adorai aquele 
que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas”.  

  
28:64 YHWH vos espalhará entre todos os povos, de uma até à outra extremidade 
da terra.  

Isto já se cumpriu. Há descendentes das doze tribos entre todos os povos da terra. Esta é 
uma plantação do Eterno que nos nossos dias começa a dar fruto. O movimento chamado 
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“messiânico”, “raízes hebraicas” ou “nazareno” é o início da grande colheita destes 
descendentes das tribos que foram plantados entre todas as nações. Agora é o templo 
destes serem recolhidos um a um, como lemos em Amós 9:9:  

“Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim 
como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão”.  
 
Isaías 27:12 está escrito: E será, naquele dia, que YHWH padejará o seu fruto desde as 
correntes do rio até o rio do Egipto; e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um.  
 

28:68 E YHWH te fará voltar ao Egipto em navios, pelo caminho de que te tenho 
dito: Nunca jamais o verás; e ali sereis vendidos por servos e por servas aos 
vossos inimigos; mas não haverá quem vos compre.  

 
Isto foi o que fizeram os romanos após a queda de Jerusalém. Escravos judeus foram 
levados a Gaza e logo foram em barcos para o Egipto onde se venderam por preços 
baixíssimos.  

Sétima Leitura: 29:2 – 29:9 

29:9 Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as para que prospereis 
em tudo quanto fizerdes.  

A prosperidade depende da obediência ao pacto. Estas palavras são repetidas em Josué 
1:8 onde está escrito:  

“Não se aparte da tua boca o livro desta Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas 
cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito; porque, então, farás prosperar o 
teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás.”  

Messias nesta Parashá 

Além dos textos mencionados anteriormente (26:2; 28:30) encontramos nesta parashá uma 
alusão ao Messias, em 29:4-6 

 “porém não vos tem dado YHWH um coração para entender, nem olhos para ver, nem 
ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E quarenta anos vos fiz andar pelo deserto; não se 
envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Pão 
não comestes e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubésseis que eu sou YHWH, 
vosso Elohim”.  
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Este texto aponta para que o Eterno um dia dará ao povo de Israel coração para entender, 
olhos para ver e ouvidos para ouvir. Esse dia chega quando entram no pacto renovado, 
através do Messias.  

Se um Espírito nos faz desviarmo-nos da Torá escrita, dada através de Moisés, e 
afastarmo-nos do Messias, a Torá viva, é um falso espírito. O Espírito de YHWH sempre 
nos orienta a ser obedientes à Torá de forma que foi expressada por Moisés e explicada 
pelo Messias Yeshua.  

Fim da Parashá 50- Ki Tavó.   
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