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A Paz de YHWH e Yeshua esteja com todas as irmãs, simpatizantes e leitoras do nosso
site Emunah!
Perdoe YHWH as nossas faltas e nos envie uma porção do Seu santo Espírito para nos
ajudar a meditar no estudo acerca dos "Animais".
Eu diria que quase toda a gente gosta de animais. Até pessoas com medo de animais,
gostam deles (ainda que seja à distância!). Umas preferem a companhia de cães, outras
de gatos, outras de pássaros, outras preferem não os ter em casa mas nem por isso
desgostam deles.
Normalmente pessoas mais idosas, que nasceram no campo, quando recordam os seus
anos de infância, gostam de contar muitas histórias referentes às ovelhas que
pastoreavam, aos cães que os ajudavam, ao galo que tinha como nobre função despertar
a aldeia inteira, de manhã bem cedo, para mais um dia de trabalho, etc.
O Homem nunca viveu sem animais à volta. Pela Palavra de YHWH sabemos que Adão
foi criado após os animais. Quando o Altíssimo criou o Homem, ele tinha à sua espera
um mundo maravilhoso, em que os animais faziam parte.
Não sei quantas irmãs que nos estão a ler têm animais seus. Eu tenho uma cadelinha de
6 anos e tenho por ela muito, muito amor. Quem não tem animais gostará de meditar
na beleza da criação de Deus, e o propósito de YHWH para com os animais.
No entanto, quem tem animais e os ama, irá com certeza ler este estudo com o coração
mais aberto, com uma alegria maior, igual à que eu tive enquanto o escrevi.
Definimos "animais" como almas viventes que não são humanas. Existem imensos
animais, e dentro deste enorme universo existem famílias (as Espécies). YHWH criou cada
animal segundo a sua espécie:

Génesis 1:25 E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado
conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie; e
viu Deus que era bom.

1

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

OS ANIMAIS NO PLANO DE YHWH

Após a criação do Adão, os animais passaram a estar sob o domínio do homem (Génesis
1:26 e 2:19) e antes dele nenhum animal tinha nome. Eram somente animais, em quem
YHWH tinha prazer e contentamento (Génesis 1:25 - e viu Deus que era bom) mas Ele
quis esperar, por Amor, pelo homem para lhes dar um Nome.
Mas Adão não precisou de andar com um chicote na mão a assustar os animais para
que estes lhe fossem sujeitos. YHWH criou-os de modo a sentirem temor e respeito pelo
homem como seu superior:

Génesis 9:2-3 - E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal
da terra, e sobre toda a ave dos céus; tudo o que se move sobre a terra, e
todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se
move, que é vivente, será para vosso mantimento; tudo vos tenho dado
como a erva verde.
Portanto no "coração" dos animais, YHWH também inscreveu ordens e regulamentos.
Também existem Leis divinas para os animais. Também os animais são chamados a
obedecer a YHWH. Uma deles é então respeitar o homem, tal como já vimos. Outra é a
proibição de diferentes espécies se reproduzirem.
Antes do Dilúvio, os animais eram mortos, a fim de obter roupa ao homem. Outro
motivo para a sua morte deles eram os fins sacrificiais. (Génesis 3:21; 4:4) . Tais animais
deviam ter saúde, e nenhum animal castrado era admissível (Levítico 22:23-25).
O uso de sangue animal como alimento, ou para qualquer outra finalidade a não ser
para sacrifícios, era e é proibido (Levítico 17:13, 14). A adoração de qualquer
representação de um animal também era e é estritamente proibida. — Êxodo 20:4, 5.
No entanto, os animais não podiam ser mortos para servir de alimentação! Depois do
dilúvio isso já passou a ser autorizado, estipulando YHWH que a carne animal deveria
ser sangrada.

Génesis 9:3, 4 Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso
mantimento; tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém,
com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis.
É interessante pensarmos no seguinte: hoje em dia, os médicos e os estudos mostram
que o homem precisa de se alimentar de carne animal e peixe para ter saúde (mais peixe
que carne, mais carnes brancas que carnes vermelhas).
Mas antes do dilúvio o homem não tinha essa necessidade para ter saúde e longevidade.
Ser vegetariano bastava.
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A morte dos animais nunca foi autorizada por Deus por meio de divertimento, ou lazer,
ou para exibição pessoal. Quem foi o pai da matança indiscriminada através da emoção
da caçada, foi um grande rebelde contra o Senhor, de nome Ninrode. — Génesis
10:9. Portanto, assistir ou participar em touradas, em lutas de galos, lutas de cães, caça
por meio de lazer, pesca por meio de lazer, ou outro qualquer desporto que inclua
violência sobre animais, é proibido aos olhos de YHWH! Qualquer crueldade cometida
contra um ser vivo terá a sua punição, porque ninguém tem o direito de derramar
sangue (Levítico 17:11, 14 Deuteronómio 12:23) por mero divertimento, ou sadismo.
YHWH faz uma enorme distinção entre duas classes de animais. Embora todos lhe sejam
queridos e cada um serve o seu propósito, no que diz respeito à alimentação, eles são
separados em puros e impuros. Vamos perceber a diferença usando a Torá:

Levítico 11:3 Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda
das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis (ver também
Deuteronómio 14:3-6.
Os animais que não possuíssem uma ou ambas as características citadas nas passagens
indicadas acima, não devem então ser comidos. Analisemos como Pedro, alguns anos
depois da morte de Yeshua, exclamou convicto:

Actos 10:10-14 E tendo fome, quis comer; e, enquanto lho preparavam,
sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, E viu o céu aberto, e que
descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro
pontas, e vindo para a terra. No qual havia de todos os animais
quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida
uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo
nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda.
Então, estas regras alimentares também estão em vigor hoje em dia!
Como vemos, YHWH não criou os animais apenas para fins domésticos. Actualmente
muitas pessoas veneram os seus animais, até lhes deixam heranças!
O mundo é instável, as pessoas desconfiadas (Tomé), enganadoras. Hoje amam e juram
amores eternos, amanhã mudaram de ideias. E os animais domésticos não são assim...
são leais, estáveis, nunca abandonam os seus donos em prol da sua "própria
felicidade".
Então é compreensível que tanta gente projecte nos seus animais todo o amor que
tem para dar e acabe por tratar melhor um animal que os próprios filhos, muitas vezes.
Só que esta visão está distorcida. A Bíblia faz clara distinção entre homem e animal.
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O homem, e não os animais, foi feito ‘à imagem e semelhança de Deus’. (Génesis 1:26).
Os humanos têm necessidade espirituais, os animais não.
Yeshua disse que, para termos “vida eterna”, precisamos exercer fé e adquirir
conhecimento de Deus — algo que é impossível aos animais. (João 3:36; 17:3)

Em Portugal, quando um cão raivoso ataca crianças ou adultos, os fere e mata, é mais
defendido por certas organizações fanáticas (e até histéricas) no apoio aos animais, d
que as próprias vítimas são ajudadas. Fazem-se abaixo-assinados, petições, eu sei lá,
para que o cão não seja abatido.
São pessoas néscias. Além de não mostrarem respeito pelo sofrimento e trauma
humanos, ainda desconhecem que a Bíblia ordena que animais violentos sejam
destruídos.
YHWH, o maravilhoso Criador, criou os animais para sua maior glória e para beneficiar
os humanos. São úteis para ajudar no trabalho, outros servem como animais de
companhia, outros servem para ajudar na preservação do ecossistema. Uns têm hábitos
diurnos, outros nocturnos. Mas os animais com a sua enorme sabedoria instintiva e o
belo uso que fazem dos seus sentidos, nos ensinam muito sobre o próprio
YHWH. (Salmo 104:24; Provérbios 30:24-28; Romanos 1:20)
Por exemplo, você sabia que os bigodes do gato são tão sensíveis que eles os usam para
determinar a posição e o movimento de um objecto ou de uma presa. Cientistas
americanos projectam robots equipados com sensores que imitam os bigodes do gato
para ajudarem os robots a evitar obstáculos. Então o que acha? Que o gato é resultado
de evolução ou que ele teve um projecto?
A Palavra de Deus diz: “O justo importa-se com a alma do seu animal doméstico.”

(Provérbios 12:10).
Então se você tem um ou pensa vir a ter, trate-o bem, com carinho, disponibilidade para
ele, cuidando das suas necessidades físicas, e também dando-lhe verdadeira disciplina.
Para terminar este estudo, gostaria de meditar um pouco acerca de um assunto que diz
muito respeito às verdadeiras Crentes, que tenham animais. O que vai acontecer aos
nossos cãezinhos quando Yeshua regressar para estabelecer o Reino de YHWH…?
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Sabe que foi com uma pergunta parecida que eu vim a conhecer o meu futuro Marido?
Vejam bem como os animais de certa forma também podem ser "casamenteiros"...
Sim, esta questão assalta muitos aquelas que sabem e crêem com todo o coração que
a vinda do Senhor Yeshua está próxima.
E estou certa que não sou a única a pedir ao Pai Celestial, que abre as mãos para
satisfazer as vontades de todos os seres viventes..., que os nossos animais se salvem da
destruição que aí vem e passem para o Reino.
Yeshua disse que aqueles que permanecerem na sua palavra terão tudo o que pedirem...
Irmãs só Deus sabe, não vale a pena andarmos ansiosas por coisa alguma.
A Bíblia é silenciosa sobre o que vai acontecer aos animais domésticos na altura que
Yeshua vier. Até lá podemos deleitar-nos comas seguintes palavras bíblicas:

Ezequiel 34:25 - E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as
feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos
bosques.
Oséias 2:18. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e
com as aves do céu, e com os répteis da terra; e da terra quebrarei o arco,
e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança.
Isaías 11:6-9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito
se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos,
e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus
filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi.
E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada
colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum
em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento
de YHWH, como as águas cobrem o mar.
YHWH abençoe a TODAS e aos nossos queridos animais!
A vossa Irmã em Yeshua.

5

