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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 53- Haazinu (Ouçam) 
(Deuteronómio 32:1-52) 

 
Referência nos Profetas: 2 Samuel 22:1-52 
Referência nos Escritos Apostólicos: Romanos 10:14 – 11:12 
Salmo complementar: 11 
 
NOTAS:  
 

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

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

 

Porção Semanal da Torá: 53- Haazinu (de Deuteronómio 32:1-52)  

Significa “Ouçam”. 

Primeira Leitura: 32:1-6 

Este cântico de Moisés fala de toda a história de Israel, desde o princípio até ao final. 
Poderíamos resumir o seu conteúdo segundo as seis primeiras leituras:  

1-6 O Nome e a obra de YHWH por Israel e pelo mundo; 

7-12 A origem de Israel; 

13-18 a prosperidade a apostasia de Israel; 

19-26 a perda de Israel após a apostasia; 

29-39 a dispersão de Israel entre as nações;  

40-43 a salvação de Israel e a sua influência mundial; 

1-6 O Nome e a obra de YHWH por Israel e pelo mundo; 

32:1 Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei; e ouça a terra as palavras da minha 
boca.  

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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Os céus e a terra são duas testemunhas contra Israel, cf. 30:19; 31:28, porque 
testemunharam toda a sua história. Na verdade são três testemunhas, porque a palavra 
hebraica para céus “shamayim”, está escrita na sua forma plural, ou seja, um par de céus. 
A história de Israel está escrita tanto nos céus como na terra. Estas duas ou três 
testemunhas, serão os primeiros a “atirar pedras” contra Israel se cometem infidelidade 
contra o pacto, cf. Deuteronómio 11:17; 17:7.  

YHWH tem que criar novos (ou transformar os actuais) céus e terra depois do milénio, para 
que estas duas testemunhas nada tenham a apontar a Israel, lembrando a sua história de 
desvios e pecados.  

Em Isaías 65:17-18 está escrito: 

“Porque eis que eu crio céus novos e nova terra; e não haverá lembrança das coisas 
passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que 
eu crio; porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo, gozo”. 

Em Apocalipse 21:1 está escrito: 

“E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, 
e o mar já não existe”.  

Os céus e a terra são tomados como testemunhas por causa da sua firmeza, cf. Jeremias 
31:35-37. O rolo da Torá pode ser queimado, mas não as estrelas nem as pedras (Os Dez 
Mandamentos). São testemunhas muito firmes.  

32:2 Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, 
como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva.  

 A chuva representa a Torá Escrita, que vem directamente do céu em quantidades que não 
se podem medir. O orvalho pode representar a halachá, o passar da teoria à prática, o 
caminhar em conformidade com a Torá.    

32:3 Porque apregoarei o nome de YHWH; dai grandeza a nosso Elohim.  

Com base neste versículo, o Talmude estabeleceu a norma de não ler ou estudar a Torá 
sem que antes se faça uma bênção. Este texto também nos exorta a louvar ao Eterno 
quando alguém pronuncia o Nome de YHWH. Por essa razão, hoje é prática nos meios 
judaicos, dizer Baruch Hu-varuch Shemó – bendito é Ele e bendito o Seu Nome. Quando 
ouviam a pronunciação do Nome no segundo templo, respondiam com o seguinte louvor 
“Baruch Shem Kevod Malchutó le-olam va-ed” – “Bendito seja o Nome glorioso do Seu 
Reino para sempre.  
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Também temos o dever de louvar ao Eterno depois de ter lido a Torá na sinagoga. A bênção 
depois da leitura da Torá vem do mandamento de louvar ao Eterno após ter comido, cf. 
Deuteronómio 8:10. A Torá é o alimento da alma e YHWH merece um louvor depois de nos 
termos saciado com a Sua Palavra.  

32:4 Ele é a Rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são; 
YHWH é a verdade, e não há nele injustiça; justo e recto é.  

YHWH é comparado a uma rocha. Isto fala-nos da firmeza, força, peso, algo inamovível e 
algo seguro. Cinco vezes aparece esta palavra nesta canção em referência ao Eterno, cf. 
4, 15, 18, 30, 31. 

O Messias Yeshua reflecte o carácter do Pai, e por isso também é chamado de rocha, cf. 
Isaías 8:14; 28:16; Mateus 16:18; Romanos 9:33; 1 Coríntios 10:4 e 1 Pedro 2:8.  

Segundo o costume israelita, o versículo 32:4 é recitado em tempos de luto, juntamente 
com Jeremias 32:19 que diz: 

“grande em conselho e magnífico em obras; porque os teus olhos estão abertos sobre todos 
os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e 
segundo o fruto das suas obras.” 

  
32:5 Corromperam-se contra ele; seus filhos eles não são, e a sua mancha é 
deles; geração perversa e torcida é.  

A corrupção não é de YHWH, mas sim dos seus filhos. Há uma discussão no Talmude, se 
os iníquos podem ser chamado de filhos de YHWH.  

Segundo Yeshua, filhos de YHWH são aqueles que fazem a vontade do Pai, cf. João 8:44-
47:   

“Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida 
desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele 
profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. 
Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de 
pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Elohim escuta as 
palavras de Elohim; por isso vós não as escutais, porque não sois de Elohim.” 
 
1 João 3:1-2a: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados 
filhos de Elohim. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele. 
Amados, agora somos filhos de Elohim.  
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Todos os seres humanos são potenciais filhos de Elohim, contudo, esse título só lhes é 
atribuído quando dão ouvidos à Voz do Pai, conforme esta porção do texto que acabámos 
de ler de Deuteronómio 32:5.  
 

32:6 Recompensais, assim, a YHWH, povo louco e ignorante? Não é ele teu Pai, 
que te adquiriu, te fez e te estabeleceu?  

 
Por outro lado, YHWH continua a dizer que é o Pai, inclusivamente aos filhos perversos, cf. 
32:19.  
 
Vejamos, se um filho peca, não deixa definitivamente de ser filho de YHWH, porque há 
sempre um caminho de volta (teshuvá – a porta aberta para retornar); mas se o filho 
continuar no pecado sem se arrepender, com o tempo perderá esse estatuto de ser filho, 
por ter escolhido deliberadamente o mau caminho sem qualquer sentimento de culpa.  
 
 

Lucas 15:24a: porque este meu filho estava morto e reviveu; tinha-se perdido e foi achado. 
 
Segunda Leitura: 32:7-12 

 7-12 A origem de Israel 

32:7 Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações; 
pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles to dirão.  

Este versículo, juntamente com o texto de Deuteronómio 17:8-13; são utilizados como a 
base para o estabelecimento da tradição oral e a autoridade dos juízes dentro do povo 
judeu.  

Não devemos ignorar ou desprezar os ensinamentos dos anciãos, e dos antigos, pois 
existem lá grandes lições e raciocínios muito bons sobre as Sagradas Escrituras. Contudo, 
existe aqui um aspecto fundamental; devemos também ter bem ciente que muitos dos 
ensinamentos dos “sábios” por vezes desviam-se da verdade revelada aos profetas, e por 
isso Deuteronómio 4:2; Isaías 8:20; Mateus 15:3, 6 devem ser sempre um referencial para 
todos os crentes que desejam obedecer primeiramente ao Eterno, ao invés de obedecer 
aos homens que contrariam a Palavra do Eterno (Isaías 29:13; Marcos 7:7; Tito 1:14; Actos 
17:10-11; 1 Tessalonicenses 5:21).  

32:8 Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os 
filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número 
dos filhos de Israel.  
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Podemos entender este versículo relativamente às fronteiras das nações que foram 
definidas segundo as quantidade de israelitas. As fronteiras de Israel foram reveladas aos 
profetas do povo de Israel.  

Todavia, Israel não chegou a ter todo o território prometido pelo Eterno, logo há promessas 
que ainda aguardam o seu cumprimento. Quando regressar o Messias, Israel terá todo o 
território prometido. Os limites prometidos por Abraão foram definidos segundo a 
quantidade dos filhos de Israel que irão povoar essa área durante o reinado messiânico, cf. 
Génesis 12:7; 15:18-21; Êxodo 23:31; Números 34:2ss; Deuteronómio 11:24; 34:4; 1 Reis 
4:21; 1 Crónicas 9:26; Salmo 80:11; Romanos 4:13. 

Durante o milénio, Israel terá que ter todo o território desde o rio do Egipto até ao rio 
Eufrates. 

32:10 Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos; rodeou-
o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos.  

Isto é uma referência ao momento de encontro entre YHWH e Israel no deserto, 
especialmente no Sinai. Ali o povo foi rodeado e obteve conhecimento ao entrar no pacto 
com o Eterno.  

Israel é a menina do olho do Eterno. O texto diz literalmente “a pupila do seu olho”. O olho 
é o lugar mais sensível do corpo humano e o que mais se protege. Se alguém tenta tocar 
na pupila do olho de YHWH, será severamente castigado.  

No Salmo 17:8 está escrito: 

“Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas”,  

Zacarias 2:8-9 está escrito: Pois assim diz YHWH dos Exércitos: Para obter ele a glória, 
enviou-me às nações que vos despojaram; porque aquele que tocar em vós toca na menina 
do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles 
que os serviram; assim, sabereis vós que YHWH dos Exércitos é quem me enviou.  

 
Provérbios 7:2: Guarda os meus mandamentos e vive; e a minhaTorá, como a menina dos 
teus olhos.  

Terceira Leitura: 32:13-18  

13-18- A prosperidade e a apostasia de Israel  

32:13 Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, 
chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira,  
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Aqui refere-se à terra de Israel que é vista como o lugar mais alto do planeta. Por isso nunca 
se fala de descer a Israel, mas sim subir. Fazer “aliyá” que significa “subida”, é a forma 
hebraica de falar da imigração para a Terra de Israel.  

O mel da rocha pode ser entendido como a doçura dos frutos que crescem nas rochas. Por 
causa do sol que aquece a rocha dos frutos ao seu lado, são mais doces do que os outros. 
Rashí diz que as tortas de figos são comparadas a pedras e o mel dessas tortas é bastante 
doce.  

Segundo Rashí, o azeite da dura pederneira é uma referência às oliveiras de Gush Chalav, 
uma povoação na Galileia, que segundo o Talmude, produzia bastante azeite.  

32:14 coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos 
carneiros que pastam em Basã e dos bodes, com o mais escolhido trigo; e bebeste 
o sangue das uvas, o mosto.  

Isto fala do tempo do rei Salomão em diante, cf. 1 Reis 5:2-3; Amós 6:4. Os animais de 
Basã eram muito gordos. Basã é a área norte de Israel a oriente do Rio Jordão.  

Este texto ensina-nos que o vinho simboliza o sangue. Por isso o Messias diz que o vinho 
na Última Ceia representa a renovação do pacto com Israel no seu sangue que é vertido 
para o perdão de muitos, cf. Mateus 26:28; Marcos 14:24; Lucas 22:20; 1 Coríntios 11:25.  

O pacto renovado foi feito com Israel e Judá. Logo, aquele que tem parte nesse renovado 
pacto é parte de Israel. Aquele que não é parte de Israel não tem parte no pacto renovado, 
cf. Jeremias 31:31-33.  

32:15 E, engordando-se Yeshurún, deu coices; engordou-se, engrossou-se, ficou 
nédio e abandonou a Elohim, que o fez, desprezou a Rocha da sua salvação  

É a primeira vez Yeshurún nas Escrituras. É um dos nomes de Israel. Segundo alguns 
rabinos, vem de “Yashar” que significa “recto”. Há três níveis de espiritualidade nos três 
nomes de Israel. Jacob – Israel – Yeshurún, cf. 33:26, 28.  

Yershurún é o mais alto. O Talmude diz que o nome Yeshurún estava gravado juntamente 
com as doze tribos nas pedras preciosas do peitoral do juízo do Sumo-Sacerdote.  

Este texto fala da apostasia que houve no povo no final do reino salomónico, e depois da 
divisão do reino. A prosperidade causou justamente aquilo que a Torá tinha previsto e 
advertido. Esqueceram-se de YHWH em prol das suas riquezas, cf. Deuteronómio 8 

Quarta Leitura: 32:19-28 

19-26 A perda de Israel após a apostasia  
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32:20 e disse: Esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim; porque são raça 
de perversidade, filhos em quem não há lealdade.  

Aqui começa o tempo de perda para Israel. Ramban destaca o facto de que Moisés até 
agora falara em nome próprio, e que a partir de agora fala em Nome de YHWH.  

32:21 A zelos me provocaram com aquilo que não é Elohim; com seus ídolos me 
provocaram à ira; portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo; 
com louca nação os despertarei à ira.  

 
Como os filhos de Israel adoptaram como seus deuses aqueles que não eram Elohim,  em 
hebraico “lo-El”, YHWH toma um povo que não é povo (em hebraico “lo-am”). No nível 
peshat, simples, significa que Israel iria ser maltratado por um povo que não é considerado 
como povo. Segundo Rashí, refere-se aos caldeus e Esaú (romanos). Os caldeus são o 
mesmo povo que os babilónios, os habitantes da antiga Caldeia, o país da Babilónia. Esse 
império destruiu o primeiro templo.  
 
Segundo Ramban, os caldeus não constituíam inicialmente uma nação, mas YHWH 
engradeceu-os com o propósito de usá-los para conquistar e dominar o mundo. Um 
descendente de Esaú fundou Roma. Os romanos destruíram o segundo templo.  

No nível drash, podemos interpretar o texto relacionando-o com os gentios, que por causa 
da apostasia de Israel, recebe e possibilidade de entrar e fazer parte do povo divino, 
oportunidade essa que é dada através da obra do Messias Yeshua.  

Tal como o povo de Israel considerou como seus deuses aqueles que não eram Elohim, 
YHWH considera os convertidos de entre os gentios como o seu próprio povo. Dentro de 
Israel há um povo mais numeroso que os judeus, de origem gentia, que foram tomados pelo 
Eterno como seu povo através de Yeshua. Estes gentios recebem, por adopção, o direito 
legar de serem chamados filhos de Abraão e de Elohim e, portanto, também são herdeiros 
das bênçãos que somente são para Israel. Isto leva os judeus à ira.  

Em Óseias 1:10 está escrito:   

“Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, 
nem contar; e acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se 
lhes dirá: Vós sois filhos do Elohim vivo”.  
 
Romanos 10:19:  Pergunto mais: Porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de 
Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente 
insensata eu vos provocarei à ira.  
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O apóstolo Paulo desenvolve este texto nos capítulos 10 e 11 da carta aos Romanos. No 
final do capítulo 11 diz que devido à apostasia de uma parte de Israel, os gentios podem 
obter os direitos que pertenciam aos filhos de Israel. Isso faz com que os judeus sintam 
ciúmes, para que também eles desejem receber a salvação dada através do Messias 
Yeshua, primeiramente ao judeu e também ao grego.  

Como é que os gentios, que se achegam ao Elohim de Israel através de Yeshua 
haMaschiach, poderão provocar ciúmes aqueles judeus que não crêem que Yeshua seja o 
Messias, se continuam a praticar os costumes pagãos e se não têm nenhum interesse em 
obter a herança que foi dada ao povo judeu? Como é que os cristãos poderão provocar 
ciúmes nos judeus, se ignoram a cultura judaica, se rejeitam a Torá, o sábado, as festas 
judaicas e a teologia hebraica? 

Vamos ler o seguinte exemplo. Uma família tinha um cão que por vezes não tinha vontade 
de comer e por isso deixava a comida no prato. Mas quando o gato se aproximava dessa 
comida, o cão de repente tinha fome e queria comer também… 

Não são os judeus crentes em Yeshua aqueles que têm o chamado de provocar os judeus 
incrédulos, mas sim os gentios que abraçam a fé universal do Messias, como lemos em 
Romanos 11:11-14:  

“Pergunto, pois: porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum! Mas, pela 
sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a 
transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento, em riqueza 
para os gentios, quanto mais a sua plenitude! Dirijo-me a vós outros, que sois gentios! Visto, 
pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum 
modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles”.  

Não são os filhos de Judá aqueles que têm o chamado de provocar ciúmes nos demais 
judeus, mas sim os filhos de Abraão, os gentios convertidos através de Yeshua.    

32:26 Eu teria dito: Por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória 
dentre os homens,  

Este texto refere-se às dez tribos perdidas. Hoje em dia só se fala nos “judeus”, já que as 
restantes tribos foram dispersas e assimiladas pelas nações, e delas não há memória.   

32:27 se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus 
adversários não se iludam, para que não digam: A nossa mão tem prevalecido, e 
não foi YHWH quem fez tudo isto.  

Se não tivesse sido pela honra do Nome de YHWH e pelos méritos dos patriarcas, 
especialmente pelo mérito de Yeshua, e sobretudo pela misericórdia de YHWH, as doze 
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tribos teriam sido eliminadas. Mas YHWH tem um plano de restauração, não só para os 
judeus, mas sim para todas as doze tribos.  

O mesmo argumento, de sobre o que dirão os inimigos contra o Eterno, foi usado por 
Moisés na sua intercessão a favor de Israel, cf. Números 14:13-16; Deuteronómio 9:28; 
Ezequiel 36:20-23. 

32:28 Porque o meu povo é privado de conselhos, e neles não há entendimento.  

Os filhos de Israel são chamados ignorantes quando não leva a sério a Torá para colocá-la 
em prática. A grande maioria dos filhos de Israel não deram ouvidos à instrução (Torá) ao 
longo da história, e por isso é um povo privado de conselho e falta de discernimento.  

O facto da maioria dos judeus rejeitar o Messias quando veio na primeira vez, é outra 
demonstração da grande ignorância das profecias messiânicas que há na Torá, que 
apontam claramente para Yeshua de Nazaré.  

Quinta Leitura: 32:29-39 

29-39 A dispersão de Israel entre as nacões 

32:35 A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar 
o seu pé; porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se 
apressa em chegar.  

A vingança é somente de YHWH. Nenhum homem pode vingar-se pelas próprias mãos. O 
homem pode defender-se mas nunca vingar-se. Se uma pessoa quer vingar-se por si 
mesma está a usurpar o lugar de YHWH, fazendo-se Elohim, e isso é um pecado 
gravíssimo. YHWH tem o papel de julgar cada um segundo as suas obras. Ele é o Juiz 
Supremo, não nós.  

No entanto, Ele pode delegar a sua autoridade aos homens, de modo a que as autoridades 
tenham, não apenas o direito, mas também a obrigação de executar a vingança de YHWH 
sobre os pecadores, quando os seus pecados forem descobertos.  

Em Romanos 12:19-21 lemos:   

!Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira; porque está escrito: A mim 
me pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz YHWH Pelo contrário, se o teu inimigo tiver 
fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás 
brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o 
bem”. 
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Hebreus 10:28-31: Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas 
quem tiver rejeitado a Torá de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós será 
considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Elohim, e profanou o sangue da 
aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos 
aquele que disse: A mim pertence a vingança; eu retribuirei. E outra vez: YHWH julgará o 
seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Elohim vivo.  

 
32:36 Porque YHWH fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, 
quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre.  

A partir deste momento, começa o processo de restauração do povo oprimido pelos 
inimigos e pelas maldições por causa dos seus pecados. Quando o pode de Israel for 
destruído, virá o Messias como um guerreiro libertador, cf. Daniel 12:7.  

32:39b Vede, agora, que Eu Sou, Eu somente, e mais nenhum Elohim além de 
mim; eu mato e eu faço viver; eu firo e eu saro; e não há quem possa livrar alguém 
da minha mão.  

 
O Eterno é único. Verdadeiramente Ele é o único Elohim. Os anjos são chamados de elohim 
porque actuam por ordem divina, exercendo a vontade do Único e verdadeiro Elohim. 
Também Moisés agiu como elohim diante do Faraó, visto que agia a mando do Verdadeiro 
Elohim.  
 
Quando YHWH diz que não há outro elohim além dEle, demonstra que só Ele é Elohim na 
sua essência, e só Ele pode atribuir a função de elohim a outros que nas escrituras são 
conotados como elohim, nomeadamente, os anjos do Altíssimo, e alguns homens como 
Moisés, ou mesmo aquele que o Eterno elevou acima de toda a criação, o Seu Filho Yeshua 
haMaschiach. Mesmo Yeshua, só é elohim, porque YHWH o elevou a essa posição, já que 
todos, sem excepção dependem do verdadeiro Elohim – o Altíssimo.  
 
Também quando YHWH diz que fora dele não existe nenhum outro, quer dizer que todos 
aqueles supostos deuses que existem, mas que na verdade não tem qualquer tipo de 
ligação com o Verdadeiro Elohim - o Provedor da Vida - são na verdade deuses falsos. 
 
Na segunda parte do vs. o texto diz: Eu mato e faço viver. Este texto fala da ressurreição 
dos mortos. Outros textos do Tanach que falam da ressurreição são Génesis 22:5; Êxodo 
3:15; Mateus 22:31-32; Deuteronómio 31:16; 1 Samuel 2:6; 2 Reis 5:7, Salmo 16:10; 49:15; 
73:24; Job 19:25-27; Isaías 25:8; 26:19; 53:12; Daniel 12:2; Ezequiel 37:1-14; Oseias 6:2; 
13:14. 
 
Este texto ensina-nos que a ressurreição irá suceder aquando da última guerra contra 
Israel.  
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O Messias, que executará a vingança do Eterno, virá nas nuvens do céu e nesse momento 
os mortos no Messias serão levantados e juntamente com aqueles que vivem e crêem nele, 
serão arrebatados no ar (no céu), depois de serem revestidos com corpos eternos que 
serão semelhantes ao corpo de ressurreição do Messias Yeshua. Então serão julgados 
segundo as suas obras. Depois descerão, juntamente com o Messias, para a terra de Israel, 
para fazer guerra contra todos os exércitos multinacionais que se levantarão contra Israel. 
Dessa guerra, fala-se nos versículos seguintes.  
 
Sexta Leitura: 32:40-43 

40-43 A Salvação de Israel e a sua influência mundial  

32:40-43 Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a 
minha espada reluzente, e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra 
os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas 
setas de sangue ( a minha espada comerá carne ), do sangue dos mortos e dos 
prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, 
porque YHWH vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus 
adversários e fará expiação pela terra do seu povo.  

Aqui fala-se da última guerra contra Israel antes da segunda vinda do Messias Yeshua. 
Este texto concorda com Zacarias 14 e Apocalipse 19.  

Em Zacarias 14:1-15 está escrito:   

“Eis que vem o Dia de YHWH, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque 
eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e as 
casas serão saqueadas, e as mulheres, forçadas; metade da cidade sairá para o cativeiro, 
mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, sairá YHWH e pelejará contra 
essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o 
monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente; o monte das Oliveiras 
será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande; 
metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade, para o sul. Fugireis pelo vale 
dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal; sim, fugireis como fugistes 
do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá; então, virá YHWH, meu Elohim, e todos os 
santos, com ele. Acontecerá, naquele dia, que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será 
um dia singular conhecido de YHWH, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. 
Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para 
o mar oriental, e a outra metade, até ao mar ocidental; no verão e no inverno, sucederá isto. 
YHWH será Rei sobre toda a terra; naquele dia, um só será YHWH, e um só será o seu 
nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimom, ao sul de Jerusalém; esta 
será exaltada e habitada no seu lugar, desde a Porta de Benjamim até ao lugar da primeira 
porta, até à Porta da Esquina e desde a Torre de Hananel até aos lagares do rei. Habitarão 
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nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que 
YHWH ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém: a sua carne se 
apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes 
apodrecerá a língua na boca. Naquele dia, também haverá da parte de YHWH grande 
confusão entre eles; cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão 
contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém; e se ajuntarão as riquezas de 
todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta 
praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos 
os animais que estiverem naqueles arraiais”. 
  
Apocalipse 19:11-21 Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama 
Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo; na sua 
cabeça, há muitos diademas; tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele 
mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de 
Elohim; e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com 
vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com 
ela ferir as nações; e ele mesmo as regerá com ceptro de ferro e, pessoalmente, pisa o 
lagar do vinho do furor da ira do Elohim Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa 
um nome inscrito: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES. Então, vi um anjo posto 
em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do 
céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Elohim, para que comais carnes de reis, carnes 
de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de 
todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da 
terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava 
montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso 
profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da 
besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago 
de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca 
daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes.  

Depois desta guerra virá o reino messiânico com mil anos de paz sobre toda a terra.    

Em Zacarias 14:16-21 está escrito: 

“Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano 
em ano para adorar o Rei, YHWH dos Exércitos, e para celebrar a Festa dos Tabernáculos. 
Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, para adorar o Rei, YHWH dos 
Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não 
cairá sobre eles a chuva; virá a praga com que YHWH ferirá as nações que não subirem a 
celebrar a Festa dos Tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas 
as nações que não subirem a celebrar a Festa dos Tabernáculos. Naquele dia, será 
gravado nas campainhas dos cavalos: Santo a YHWH e as panelas da Casa de YHWH 
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serão como as bacias diante do altar; sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão 
santas ao YHWH dos Exércitos; todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão 
delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia, já não haverá mercador na Casa 
de YHWH dos Exércitos”.  
 
Apocalipse 20:1-6: Então, vi descer do céu um anjo; tinha na mão a chave do abismo e uma 
grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o 
prendeu por mil anos; lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não 
mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que 
ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi 
dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de 
Yeshua, bem como por causa da palavra de Elohim, tantos quantos não adoraram a besta, 
nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão; e viveram e 
reinaram com o Messias durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que 
se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é 
aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre esses a segunda morte não tem 
autoridade; pelo contrário, serão sacerdotes de Elohim e do Messias e reinarão com ele os 
mil anos.  

Sétima Leitura: 32:44-52 

32:47 Porque esta palavra não é para vocês coisa vã; antes, é a vossa vida; e, 
por esta mesma palavra, prolongareis os dias na terra à qual, passando o Jordão, 
ides para a possuir.  

Nenhuma parte da Torá carece de significado. Tudo é importante. Ao pôr em prática a Torá 
há uma vida abençoada neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. A Torá de Moisés 
fala de Yeshua e dá testemunho da sua obra redentora. Aquele que dá ouvidos a Moisés 
crerá em Yeshua, porque dele escreveu ele, como lemos em João 5:46-47. 

Aquele que não crê em Yeshua, tampouco pode acreditar em Moisés.  

32:52 Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que 
dou aos filhos de Israel.  

 Moisés implorou tanto a YHWH que retirasse a sentença e o deixasse entrar na terra, mas 
YHWH negou o seu pedido. Qual foi o motivo pelo qual o Eterno não permitiu que Moisés 
cruzasse um pequeno rio para pisar a terra prometida? O motivo não foi somente ensinar 
a gravidade dos pecados de um líder. Não foi apenas para mostrar a firmeza das suas 
decisões, há um motivo muito mais importante por trás dessa decisão. Que motivo é esse? 

O grande profeta Moisés, aquele que transmitiu a Torá ao mundo, e que fez grandes 
milagres e falou com o Eterno cara a cara, e que alcançara um elevado nível de santidade, 
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ainda assim não tinha méritos suficientes para passar ele, nem para fazer o povo entrar na 
terra prometida.  

Só um homem o poderia fazer, e o seu nome foi Yehoshua (Josué), e a forma abreviada 
desse nome é Yeshua.  

Daqui aprendemos que a obra de Moisés não foi completa. A Torá de Moisés não é 
suficiente para que o homem possa passar da morte para a vida. Nem Moisés pode entrar 
na terra por causa dos seus pecados. Somente Yeshua pode ser a porta para nos levar ao 
mundo vindouro. Através de Moisés, YHWH designou Josué como aquele que iria ser o 
líder para levar o povo a entrar num novo mundo. Portanto, aquele que ouve Moisés segue 
Yeshua e terá a entrada assegurada no mundo vindouro, como lemos em João 11:25: 

“Disse-lhe Yeshua: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que 
morra, viverá”.  

Só passando por Yeshua – a porta – poderemos entrar na terra prometida. E isso só 
acontecerá no tempo determinado, e todos os santos que viveram antes, durante e depois 
de Yeshua, passarão por essa porta. 

Muito provavelmente, o Eterno não permitiu que Moisés entrasse após o êxodo, porque ele 
ressuscitará no lugar onde morreu, para conduzir o povo, no seu segundo êxodo, que será 
incomparavelmente maior do que o primeiro, e fazê-lo entrar na terra prometida. 

Baruch haShem.  

Fim da Parashá 53- Haazinu (Ouçam).  
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