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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 45- Vaetchanán (eu supliquei) 
(Deuteronómio 3:23 – 7:11) 

 
Referência nos Profetas: Isaías 40:1-26 
Referência nos Escritos Apostólicos: Marcos 12:28-34 
Salmo complementar: 90 

 
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: 45- VaEtchanán (de Deuteronómio 3:23 – 7:11)  

Significa “eu supliquei”. 

Primeira Leitura: 3:23 – 4:4  

3:23  “Também supliquei a YHWH, no mesmo tempo, dizendo:  

Segundo o Midrash, Moisés terá suplicado ao Eterno 515 vezes para que o deixasse entrar 
na terra, isto porque a palavra traduzida como “supliquei”, segundo a guematria, tem o valor 
numérico de 515. A sua oração não foi ouvida antes da sua morte, contudo, durante o 
ministério de Yeshua, é contado um episódio de que Moisés esteve com ele num dos 
montes de Israel (possivelmente o Monte Tabor), juntamente com Elias, cf. Mateus 17.  

Mas quando analisamos a Palavra, concluímos, segundo o nosso entendimento, que essa 
não terá sido uma experiência física, visto que o corpo de Moisés não tinha ainda 
ressuscitado, pois todos os que morreram desde Adão, aguardam ainda pela sua 
ressurreição.  

Terá sido então uma aparição numa dimensão celestial profética, ou seja, onde o tempo é 
relativo e profético no sentido de que pode englobar o passado, presente e o futuro. Por 
isso teremos que perguntar se verdadeiramente era Moisés que estava ali presente, ou se 
a aparição foi numa dimensão profética fora do tempo do espaço, semelhante à revelação 
que o apóstolo João experienciou na ilha de Patmos.  

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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3:25 “Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está dalém 
do Jordão, esta boa montanha e o Líbano.”  

Segundo Rashí, a boa montanha, é uma referência a Jerusalém e Líbano o templo. A 
palavra “levanón” traduzida como “líbano” vem de “laván” que significa “branco”. O templo 
é chamado “levanón” porque branqueia os pecados de Israel. Segundo Gur Aryé, levanón 
é o nome que se dá a um monte que produz muitas árvores, e as próprias árvores são 
chamadas “levanón”. Segundo ele, o templo era chamado assim não somente porque 
branqueava os pecados de Israel, mas também porque se localizava sobre um monte fértil 
de árvores.  

3:26 “Porém YHWH indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me 
ouviu; antes, YHWH me disse: Basta; não me fales mais nesse assunto”  

YHWH responde convictamente a Moisés como se dissesse que de nada adiantava que 
ele insistisse mais, pois YHWH já tinha decidido que ele não entraria na terra. O Eterno 
tinha outros planos para Moisés, aquando da ressurreição. Segundo muitos teólogos, 
Moisés não entrou na terra prometida, porque fá-lo-á no dia em que guiará o povo no 
segundo Êxodo da história, que será muito maior que o primeiro, aquando da segunda vinda 
de Yeshua.  

As Escrituras ensinam que a herança que recebemos do nosso Pai celestial encontra-se 
em dois tempos, o presente, e o futuro, a tradição judaica identifica esses dois tempos como 
Olam Hazé e o Olam Habá. Moisés não recebeu nenhuma herança na terra durante este 
tempo, mas receberá no tempo futuro, depois da ressurreição dos santos, na segunda vinda 
do Messias.  

4:1 Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os 
cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que YHWH, Deus de 
vossos pais, vos dá.  

A palavra hebraica para “escutar”, “shamá”, significa ouvir, escutar, atender, fazer caso, 
obedecer, entender. Esta palavra aparece mais de noventa vezes no livro de Deuteronómio. 
Daqui concluímos que quando o Eterno, através do seu profeta, diz-nos que temos que 
escutar, não significa que sejamos somente ouvintes, mas também cumpridores daquilo 
que nos é transmitido. O duplo significado da palavra “shamá”, de onde vem a forma 
imperativa “shemá”, “escuta!”, implica que alguém faça caso e obedeça. Disto nos fala o 
apóstolo Tiago na sua carta onde está escrito no capítulo 1:22-25:  

“E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos 
discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão 
que contempla ao espelho o seu rosto natural; porque se contempla a si mesmo, e foi-se, 
e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da 
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liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal 
será bem-aventurado no seu feito” 
 
Romanos 10:17: “De sorte que a fé é pelo ouvir [shamá], e o ouvir pela palavra de Deus”.  
 
A fé é o resultado não somente do que se ouve, mas de se ter ouvido com a atitude certa 
de querer pôr em prática o que se ouviu. A fé não se desenvolve numa pessoa que só lê 
as Escrituras, sem fazer caso delas ou de as não as pôr em prática no seu dia-a-dia. A 
confiança vem como resultado de se colocar a Torá em prática. 
 
 “Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, 
para que vivais…”  

O propósito dos mandamentos é dar vida. 

É permitido quebrar todos os mandamentos, menos quatro para salvar a vida humana. É 
preferível a morte do que violar algum destes quatro: 

1.      Não blasfemar e cometer idolatria. 

2.      Não assassinar. 

3.      Não cometer adultério. 

4.      Confessar que Yeshua é o Messias prometido a Israel. 

Os mandamentos foram dados para dar vida, tanto neste mundo como no mundo vindouro. 
Como tal se alguém guarda estes quatro mandamentos, e perder a sua vida por ser fiel a 
estes, terá sem dúvida um avultado galardão conforme Hebreus 11:35: 

“As mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos; uns foram torturados, não 
aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição” 

Aquele que guarda os mandamentos do Eterno, dados por Moisés, terá uma vida longa, 
como lemos em Deuteronómio 4:40; 5:33 e 6:2: 

“E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que bem 
te vá a ti e a teus filhos depois de ti e para que prolongues os dias na terra que YHWH, teu 
Deus, te dá para todo o sempre (…) Andareis em todo o caminho que vos manda YHWH, 
vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis 
de possuir (…) para que temas a YHWH, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e 
mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua 
vida; e que teus dias sejam prolongados.  
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Deuteronómio 32:46-47: disse-lhes: Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje 
testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de 
cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã; antes, é a vossa 
vida; e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que, passando o Jordão, 
ides para possuí-la.  
 
Os mandamentos não foram dados para limitar o homem, mas sim para prolongar a sua 
vida e dar-lhes benefícios tanto neste mundo, como no mundo vindouro. O homem que 
deseja libertar-se da Torá morre, como está escrito em Romanos 8:6-7, 13:  
 
“Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto 
a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em 
verdade, o pode ser (…) porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo 
espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis”.  
 
Quando um ramo está na árvore é livre. Se é cortado dela, morre. A liberdade não se 
encontra fora da obediência, mas sim quando se está ligado Aquele que dá a vida e se 
sujeita às normas que regulam a vida, como está escrito em João 8:34-36: 
 
“Respondeu-lhes Yeshua: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete 
pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa; o Filho fica para 
sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres.” 
 
Deuteronómio 5:29 Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e 
guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e 
a seus filhos, para sempre!  
 
Deuteronómio 6:3 Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, 
e muito te multipliques, como te disse YHWH Deus de teus pais, na terra que mana leite e 
mel. 
 
Estes textos ensinam-nos que a obediência aos mandamentos produz prosperidade tanto 
para nós como para os nossos filhos. Se desejamos prosperar na vida, devemos guardar 
os mandamentos!  
 
Contudo, nem sempre é assim, pois nesta vida passamos provações para ver se realmente 
somos dignos de tão grande bênção. Se por acaso alguém é cumpridor da Torá, e ama ao 
Eterno, e no entanto leva uma vida conturbada, certamente terá o seu galardão no mundo 
vindouro. Perseverança é um factor chave na fé de um crente.  
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4:2 Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que 
guardeis os mandamentos de YHWH, vosso Deus, que eu vos mando.  

É proibido acrescentar à revelação que foi dada do céu através de Moisés. A mesma 
proibição encontra-se em Deuteronómio 12:32 que diz:  

“Tudo o que eu te ordeno observarás; nada lhe acrescentarás nem diminuirás.” 

Este texto ensina-nos que o Pentateuco, ou a Torá de Moisés, encerrou com a conclusão 
do capítulo 34 de Deuteronómio. Isto significa que nenhum dos livros posteriores, inspirados 
divinamente, podem acrescentar mandamentos aos que já foram dados.  

Se esse fosse o caso, seria uma compilação de escritos falsos, como tal, não seriam aceites 
como sendo inspirados divinamente.  

Maimónides escreve: 

1- É perfeitamente claro e evidente que a Torá, e as suas leis de eterna vigência, não são 
susceptíveis de modificação, ou acrescentos, pois está escrito “tudo o que vos ordeno, 
guardai para cumprir, nada acrescentes nem retires”. Daqui se conclui que a nenhum 
profeta é permitido introduzir inovações à Torá. Portanto, qualquer pessoa, judeu ou não 
judeu, que apresentando sinais e prodígios, afirme que o Eterno o enviou para 
acrescentar ou retirar um preceito, ou para dar a qualquer um dos preceitos uma 
interpretação contrária aquela que temos ouvido de Moisés, ou diga que esses que 
Israel tem como preceitos não são para sempre e para todas as gerações, mas apenas 
para as anteriores, é um falso profeta, visto que desmente a profecia de Moisés. É 
passível de morte por estrangulamento pela perversidade de falar em Nome do Eterno 
quando este assim não o ordenou. Ele, bendito seja o Seu Nome, ordenou a Moisés 
que esta Torá é par nós, para os nossos filhos até à eternidade, e Elohim não é homem 
para que minta.  

2- Então, porque está escrito na Torá: “farei surgir um profeta do meio dos teus irmãos, 
como tu”? Esse profeta aludido, não viria estabelecer uma nova religião, mas sim 
confirmar as palavras da Torá e prevenir o povo a que não as transgredisse, como disse 
o último dos profetas: “Lembra-te da Torá do meu servo Moisés (Malaquias 4:4).  

Isto está de acordo com as palavras do Messias Yeshua, escritas em Mateus 5:17-19 
quando diz:  

“Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas; não vim ab-rogar, mas cumprir. Porque 
em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá 
da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores 
mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no Reino dos céus; 
aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no Reino dos céus.” 
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“que vos mando … para que guardeis os mandamentos de YHWH, vosso Deus, que eu vos 
mando.  

Moisés teve a autoridade para transmitir os mandamentos do Eterno, sob inspiração divina, 
baseada na revelação do Eterno nos quatro primeiros livros da Bíblia. Por isso Moisés pode 
dizer que são mandamentos do Eterno, aqueles que ele manda. São explicações e 
afirmações, expressadas em mandamentos, do que já lhe tinha sido revelado.  

Mais adiante, é dado um mandamento pela boca de Moisés, segundo está escrito em 
Deuteronómio 18:15: 

“YHWH, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu; a ele 
ouvireis;” 
 
Há um mandamento que nos ordena a ouvir e a obedecer ao profeta que YHWH iria levantar 
de entre o povo de Israel, como Moisés. Esse profeta falou da mesma forma que Moisés, 
como está escrito em João 5:24: 
 
“Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me 
enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.” 

Em João 8:51 está escrito: 

“Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a 
morte.  
 
Em João 14:23 está escrito: 
 
“Yeshua respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai 
o amará, e viremos para ele e faremos nele morada”. 

Além disso, a expressão “eu vos digo”, que aparece na boca do nosso mestre mais de 80 
vezes nos Escritos Apostólicos, mostra que ele veio como aquele profeta, anunciado por 
Moisés, que tem a autoridade do Pai para interpretar correctamente e definitivamente a 
Moisés:  

Deuteronómio 18:18-19:“Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como 
tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E 
será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o 
requererei dele.  

Actos 3:23 “E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada 
dentre o povo”.  
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Há um mandamento que ordena ao povo a ouvir e obedecer ao profeta como Moisés, que 
é o Messias Yeshua. Aquele que viola este mandamento trará graves consequências sobre 
si mesmo.  

Aquele que não cumpre este mandamento não será parte do povo de Israel no mundo 
vindouro, pois será extirpado do povo. Daqui aprendemos que o cumprimento dos 
mandamentos trazem vida. Alguns mandamentos dão vida num nível inferior, e outros, 
como este, dão vida eterna.  

4:4 “Porém vós que vos chegastes a YHWH, vosso Deus, hoje todos estais vivo.”  

Até agora, vimos que o cumprimento dos mandamentos trazem vida e prosperidade neste 
mundo e/ou no mundo vindouro. Este versículo ensina-nos outro aspecto do mesmo. A 
palavra traduzida como “chegastes” vem da palavra hebraica “davek” que significa “apegar-
se”, “associar-se”.  

Como tal, achegar-se ao Eterno é o mesmo que ser fiel e não juntar-se a outros deuses 
(falsos) e aos seus costumes. Esta união com o Eterno é o que confere vida. Todos aqueles 
que tinham aderido ao Eterno foram preservados com vida até ao dia chamado “hayom”, 
“hoje”, que, no nível drash das regras Pardes que já abordámos em anteriores porções, 
pode ser entendido como o presente eterno, e também o dia final. Aquele que se achega a 
YHWH sempre terá um hoje, uma existência no presente.  

Aquele que se afasta d’Ele, um dia perderá o direito de experienciar o dia que então será 
chamado “hoje”. A palavra hebraica “hayom” (literalmente “o dia”), traduz como “hoje”, 
aparece 75 vezes no livro de Deuteronómio, mais de duas vezes por capítulo. Daqui 
aprendemos que não devemos deixar o cumprimento dos mandamentos para amanhã. 
Hoje é o dia para os cumprir. Nós não sabemos se poderemos cumprir os mandamentos 
amanhã, por isso vamos fazê-lo hoje. Por isso se YHWH nos fala hoje, não o deixemos 
para o outro dia, como lemos no Salmo 95:7b-11: 

“Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da 
tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram; provaram-me e viram a minha obra. 
Quarenta anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração 
e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão 
no meu repouso.” 
 
Hoje é o dia, hoje é o momento para nos achegarmos ao Eterno e cumprir os seus 
mandamentos. Hoje é o dia para lhe ser fiel. Aquele que É hoje, também o será quando ao 
amanhã se chamar “hoje”.  

Em Hebreus 3:12-13 está escrito: 
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“Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar 
do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se 
chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado”. 

Segunda Leitura: 4:5-40 

4:5, 14 “Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou 
YHWH meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar 
(…) Também YHWH me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos 
e juízos, para que os fizésseis na terra a qual passais a possuir.  

Aqui a Torá fala de dois tipos de mandamentos, “chukim” e “mishpatim”, traduzidos como 
“estatutos” e “juízos”. Os chukim são aqueles estatutos que não têm explicação lógica para 
a compreensão humana. Os mishpatim são mandamentos de carácter social que são fáceis 
de entender a sua razão de ser.  

Também está escrito que se deve cumprir os mandamentos na terra. A terra de Israel é o 
primeiro lugar onde se deve guardar a Torá de YHWH. A Torá foi dada para ser guardada 
primeiramente na terra de Israel, para que servisse de exemplo para o mundo. Fora da terra 
de Israel há mandamentos que não se aplicam. Isto torna a terra numa terra santa, 
separada, diferente, e mais elevada espiritualmente.  

4:6 “Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso 
entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e 
dirão: Só este grande povo é gente sábia e inteligente.  
 

Neste texto, a Torá revela a melhor forma de chegar às nações com a mensagem do Reino 
de YHWH. Qual é forma de evangelizar o mundo segundo a Torá? A primeira resposta está 
neste versículo. Guardar os mandamentos é a melhor forma de impactar as nações.  
 
A segunda resposta encontra-se nos versículos 9-10, onde se diz que a Torá deve ser 
transmitida aos filhos. Isto concorda bem com o ensinamento de Yeshua, em Mateus 28:18-
20, onde está escrito:  

 
“E, chegando-se Yeshua, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.  
Portanto, ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em meu Nome, ensinando-as a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os 
dias, até à consumação dos séculos. Amém!” 
 
João 15:35: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos 
outros.  
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O facto de nos amarmos uns aos outros, constitui a essência da Torá. Como tal, se 
cumprimos a Torá, amando-nos uns aos outros, todos conhecerão a Yeshua. O mais trágico 
que pode acontecer é quando aqueles que dizem ser crentes e proclamam as boas novas 
de salvação, não vivem segundo as normas estabelecidas na Torá.  
 
O Espírito de Santidade foi entregue aos discípulos do Messias, não para testificar, mas 
sim para ser testemunhas, como lemos em Actos 1:8: 

 
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há-de vir sobre vós; e ser-me-eis 
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da 
terra”.  
 
Ser testemunha, não é o mesmo que testificar. Aquele que não vive segundo as normas da 
Torá e dá testemunho de Yeshua, faz mais mal do que bem. O mau testemunho dos judeus 
e cristãos que se dizem ser parte do povo de Deus, são aqueles que causam o maior dano 
ao mundo. Eles fazem com que os corações se fechem para a salvação de YHWH. Como 
tal, somente aqueles que vivem segundo a Torá, são aqueles que poderão impactar o 
mundo e causar mudanças substanciais para o bem das nações. 
 
“Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento” 

A sabedoria e a inteligência hebraica não consistem em saber intelectualmente, mas sim 
ter um estilo de vida e praticar os mandamentos que foram dados por Moisés e confirmados 
pelo Messias Yeshua.  

“perante os olhos dos povos” – Como já vimos antes, este é o método evangelístico da 
Torá. De que forma podemos impactar as nações para que creiam no nosso Elohim, e se 
aproximem das bênçãos que nos foram dadas através do nosso patriarca Abraão e que 
também são para eles? Este texto dá-nos a resposta: “ouvirão todos estes estatutos”.  

Segundo a Torá, o chukim, são os mandamentos que YHWH utiliza para impactar os 
gentios. Isto é de facto estranho, visto que os mandamentos deste tipo, são objecto de 
maior escárnio por parte dos gentios, visto que são difíceis de entender. Qual será então o 
impacto entre eles quando obedecemos aos chukim e mishpatim? 

Verão a nossa obediência que reflecte o nosso amor ao Eterno, inclusivamente se não 
entendemos a razão pela qual obedecemos a certos mandamentos.  

- Reconhecerão que somos uma grande nação; 

- Reconhecerão que temos sabedoria; 

- Reconhecerão que temos inteligência. 
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Nos mandamentos, pois, há sabedoria e conhecimento. Então, por que razão temos 
problemas para ensinar os chukim aos povos? Hoje a ciência confirma que aqueles que 
guardam os mandamentos chamados chukim¸ entre eles os de Kashrut (alimentação com 
base nos preceitos de Levítico 11 e Deuteronómio 14), a circuncisão, a abstinência durante 
o período menstrual da mulher, etc. têm menos enfermidades e uma vida mais sã do que 
aquelas pessoas que descuram nesses preceitos.  

O nosso estilo de vida é aquilo que tem que impactar as nações, nem tanto as nossas 
palavras. Além disso, quando o estilo de vida é correcto, as palavras serão respaldadas 
com poder.  

4:8 E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda 
esta lei que hoje dou perante vós?”  

 
Todos os mandamentos são justos, como está escrito no Salmo 119:160: 
 
“A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre.” 

No Salmo 119:62, 106, 164 está escrito: 

“À meia-noite, me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos… À meia-noite, me 
levantarei para te louvar pelos teus justos juízos … Sete vezes no dia te louvo pela justiça 
dos teus juízos” 

Romanos 7:12: Assim, a lei é santa; e o mandamento, santo, justo e bom. 

4:9 “Tão-somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não 
esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu 
coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de 
teus filhos.” 

Este texto ensina-nos que não devemos somente falar dos estatutos com os de fora. 
Contém algo muito mais importante, que é o de transmitir experiências pessoais e palavras 
da Torá aos próprios filhos. Os pais e os avós têm uma grande responsabilidade para 
transmitir a revelação aos filhos e aos netos. 

4:10 “No dia em que estiveste perante YHWH, teu Deus, em Horebe, YHWH me 
disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, 
para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. 

 
Os pais têm a obrigação de ensinar aos filhos a Torá de YHWH. Os pais são os 
responsáveis para que os seus filhos aprendam a Torá. Para cumprir este mandamento 
poderão contudo pedir auxílio a outros.  
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4:12 Então, YHWH vos falou do meio do fogo; a voz das palavras ouvistes; porém, 
além da voz, não vistes figura nenhuma.  

Nesta parashá encontramos a palavra fogo 14 vezes. Dez delas encontram-se 
relativamente à entrega das palavras da Torá, como está escrito no 4:15, 24, 33, 36; 5:4, 5, 
22, 24, 26. 

Deuteronómio 9:10: “ E YHWH me deu as duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de 
Deus; e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que YHWH tinha falado 
convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação”. 

Deuteronómio 10:4: “Então, escreveu YHWH nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 
dez mandamentos, que YHWH vos falara no dia da congregação, no monte, do meio do 
fogo; e YHWH mas deu a mim.  
 
Deuteronómio 33:2c: “à sua direita havia para eles o fogo da lei.  
 
Jeremias 23:29: Não é a minha palavra como fogo, diz YHWH, e como um martelo que 
esmiúça a penha?  
 
Quando o Messias Yeshua ensinava as Escrituras, fazia-o através do fogo, como está 
escrito em Lucas 24:32: 
 
“E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando, pelo 
caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras?” 

Quando o apóstolo Paulo pregava, fazia-o com fogo, como está escrito em 1 Corintios 2:4-
5: 

“A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de 
sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não 
se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.” 
 
1 Coríntios 4:20: “Porque o Reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude”.  

 
Daqui aprendemos que a Torá tem que se tornar fogo no nosso coração para que seja 
efectiva na nossa vida.   
 
Salmo 39:3: “Incendeu-se dentro de mim o meu coração; enquanto eu meditava se acendeu 
um fogo(…)”  
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A forma de obter esse fogo é meditando. A palavra hebraica que se traduz como “meditava”, 
“hagig”, significa: “sussurrar”, “pronunciar”, “gemer”, “meditar”. A meditação dentro dos 
moldes bíblicos consiste, não apenas, em usar a mente, mas sim também a boca, o qual 
implica repetir as palavras da Torá com um espírito de oração.  
 
O estudo da Torá, juntamente com a oração no Espírito, é o único que pode produzir o fogo 
divino no nosso coração.  
 
Estes textos também nos ensinam, que devemos transmitir a Torá a outros através do fogo 
para que faça efeito. Para isso precisamos de estar bem envolvidos e agir consoante o 
Espírito de Santidade nos orienta, e deixar que a Torá se torne em fogo no nosso interior. 
Não podemos dar algo que não temos, como tal, asseguremo-nos que o nosso coração 
arda para que possamos ensinar a Torá aos demais através do fogo.  

“não vistes figura nenhuma.” 

A palavra hebraica que foi traduzida como “figura”, é “temuná”, que significa “imagem”, 
“figura”, “silhueta”, “retrato”. Concluímos assim que YHWH não tem figura, ou pelo menos 
nunca se revelou dessa forma aos filhos de Israel, provavelmente com o propósito de não 
fazerem qualquer figura de divindade.  

4:13 “Então, vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os dez 
mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra.  

 
Em hebraico não está escrito: “os dez mandamentos”, mas sim “as dez palavras”, “aserêt 
ha-devarim” ou “aserêt ha-dibrot” 
 

4:15-16 “Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma 
vistes no dia em que YHWH, vosso Deus, em Horebe, falou convosco, do meio 
do fogo; para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança 
de imagem, figura de macho ou de fêmea;  

Há aqui uma proibição clara para não se fazer esculturas de qualquer tipo.  

4:18 “figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum 
peixe que esteja nas águas debaixo da terra;.”  

Existem muitos grupos de fé, que representam o Messias através de um peixe. A origem 
do símbolo de peixe chamado IXTUS é o culto ao deus pagão Dágon, adorado pelos 
filisteus, que foi infiltrado na fé pelos cristãos no segundo século.  

Em vez de abandonar os seus ídolos e servir ao único Elohim arrastaram as suas práticas 
pagãs e misturaram-nas com o judaísmo messiânico.  
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Assim se formou o Cristianismo como uma mistura da verdadeira fé Israelita com as práticas 
pagãs populares que existiam em todo o império romano,  

4:23-24 “Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto de YHWH, vosso Deus, 
que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa 
que YHWH vosso Deus, vos proibiu. Porque YHWH, teu Deus, é um fogo que 
consome, um Deus zeloso.  

 
O nome EL KANÁ, traduzido como “Deus zeloso”, encontra-se em três ocasiões nesta 
parashá, a saber, 4:24; 5:9; 6:15. Na verdade a palavra kaná significa ciumento, e por isso 
noutras versões encontramos traduzido o mesmo vs. da seguinte forma:  
 
“porque Yavé seu Deus é um fogo devorador. Ele é um Deus ciumento” (KJV); 
 
“Pois o SENHOR, nosso Deus, é um fogo destruidor; ele não tolera outros deuses” (NTLH); 
 
“Porque Jeová teu Deus é um fogo consumidor, um Deus que exige devoção exclusiva” 
(TNES); 
 
O Eterno criou a relação sentimental entre casais para que pudéssemos aprender sobre o 
Seu amor por nós mesmos. De igual modo, criou também o sentimento de ciúme nas alturas 
em que um dos cônjuges deixa de ser fiel ao seu parceiro e se junta com outro. O ciúme 
que sente um varão quando a sua mulher se começa e interessar por outra pessoa, é um 
pequeno reflexo daquilo que o Eterno sente quando nós buscamos outas fontes.  
 

4:25-26 “Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na 
terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma 
coisa, e fizerdes mal aos olhos de YHWH, para o provocar à ira, hoje, tomo por 
testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da 
terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir; não prolongareis os vossos dias 
nela; antes, sereis de todo destruídos.  

Aqui há uma profecia daquilo que se iria passar com o povo de Israel. Depois de já estarem 
na terra há muito, corromperam-se e fizeram ídolos. O resultado dessa idolatria foi as 
deportações para a Assíria das dez tribos do norte e para a Babilónia das duas tribos do 
sul. Rashí comenta que a palavra “vos envelhecerdes”, em hebraico “ve-noshantem”, tem 
o valor numérico 852, o qual alude a que o exílio iria suceder depois de 852 anos.  

Contudo, como o texto diz que iriam ser totalmente exterminados da terra, o que de facto 
não aconteceu, porque foi deixado um remanescente na terra, o exílio foi adiantado dois 
anos, para acontecer 850 anos após a conquista da terra, cf. Daniel 9:14.  
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O Talmude menciona que YHWH lidou com o povo com caridade, em hebraico “tsedaká”, 
trazendo o exílio dois anos antes do seu tempo destinado. Assim não foi destruído todo o 
povo.  

4:28  “E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, 
que não vêem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram.”  

Esta profecia cumpre-se ainda nos dias de hoje. Grande parte das tribos perdidas, estão 
hoje a servir a deuses falsos, pois perderam a sua identidade israelita, e foram assimilados 
pelas nações pagãs.  

4:29 Então, dali, buscarás a YHWH, teu Deus, e o acharás, quando o buscares 
de todo o teu coração e de toda a tua alma.  

Todas as vezes em que os profetas falam do juízo por causa do pecado de Israel, também 
pronunciam uma promessa de restauração. O mesmo acontece neste texto. Aqui vemos 
que a promessa de buscar ao Eterno, é dada aos descendentes dos israelitas que se 
encontram entre as nações. A condição para encontrar o Eterno é busca-lo com todo o 
coração e com toda a alma. Como fazer isso? O versículo 30 dá-nos a resposta:  

“te virarás para YHWH, teu Deus, e ouvirás a sua voz.” A forma de buscar ao Eterno é ouvir 
a sua voz. Essa voz encontra-se na Torá de Moisés e no resto dos 66 livros das Escrituras 
inspiradas.  

4:30 Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, 
no fim de dias, te virarás para YHWH, teu Deus, e ouvirás a sua voz.  

A expressão “no fim de dias”, faz referência ao tempo antes da introdução do reinado 
messiânico na terra, ou seja, muito provavelmente referir-se-á à época que vivemos 
actualmente. Tanto o Midrash, como Rashí relacionam esta parashá com a redenção final. 
Por outro lado, Maimónides considera que se trata do exílio babilónico e que a redenção 
final é anunciada nas parashás Nitsavim (Deuteronómio 30:3-4) e Haazinu (Deuteronómio 
32).  

“ouvirás a sua voz” – Nos últimos tempos, os descendentes de Israel irão retornar à Torá. 
Essa é a forma de buscar ao Eterno com todo o coração e alma. É impossível voltar para o 
Eterno sem atentar para o que Ele diz nas Escrituras. O nosso amor por Ele manifesta-se 
no nosso interesse em andar em conformidade com os ensinamentos da Torá. Isso 
representa plenamente o ouvir a voz do Eterno.  

4:31 Porquanto YHWH, teu Deus, é Deus misericordioso; e não te desamparará, 
nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais 
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O pacto com Abraão continua vigente para os descendentes assimilados pelas nações, que 
perderam a sua identidade israelita e praticam a idolatria das nações, cf. vs. 28. Nos últimos 
dias, quando estes descendentes voltarem para o Eterno, ouvindo e obedecendo às 
palavras da Torá, dada através de Moisés e interpretada correctamente pelo Messias 
Yeshua, experienciarão a Sua compaixão e a Sua fidelidade para serem reintroduzidos no 
Pacto que foi jurado aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacob.  

O Midrash identifica cinco motivos para que venha a redenção final, segundo estes 
versículos, e de acordo com o que se passou durante a primeira redenção, do Egipto: 

- o povo de Israel está em angústia; 

- o povo de Israel faz teshuvá (arrepende-se e volta a YHWH); 

- o pacto com os antepassados está vigente; 

- a misericórdia de YHWH manifesta-se; 

- o tempo predestinado para a redenção final terá chegado.  

4:32 Porque, pergunta agora aos tempos passados, que te precederam, desde o 
dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu 
até à outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta ou se se ouviu coisa 
como esta;  

A Torá exorta-nos a estudar a história da humanidade desde Adão e Eva. Também nos 
exorta a investigar a geografia e as culturas do mundo para saberemos que o que se passou 
na saída do Egipto e na entrega da Torá no Sinai foi algo extraordinário, nunca visto e vivido 
pelos homens. Isto é uma demonstração de que YHWH é o Único Elohim no céu e na terra.  

Terceira Leitura: 4:41-49 

4:45 Estes são os testemunhos, e os estatutos, e os juízos que Moisés falou aos 
filhos de Israel, havendo saído do Egito, 

 
Aqui aparece outro termo além dos dois termons “chukim” e “mishpatim”, mencionados 
anteriormente. É o termo hebraico “edá”, no plural “edot”, traduzido como “testemunhos”.  
 
Refere-se aqueles mandamentos que dão uma identidade especial ao povo israelita, como 
por exemplo tsitsit, tallit, o shabbat e os moedim (tempos apontados).  
 
Estes Mandamentos são chamados edot, testemunhos, porque dão testemunho de que 
somos um povo diferente das demais nações, escolhidos para servir ao Eterno de uma 
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forma especial. Também nos dão motivo para dar testemunho às nações dos mandamentos 
do Eterno. O uso de tsitsit tornar-se-á cada vez mais neste tempo, num meio para que as 
nações conheçam a Torá do Eterno, segundo o que se menciona em Zacarias 8:23 onde 
está escrito:  

“Assim diz YHWH dos Exércitos: Naquele dia, sucederá que pegarão dez homens, de todas 
as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, dizendo: Iremos 
convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.”  

Quarta Leitura: 5:1-21 

5:6 Eu sou YHWH, teu Deus, que te tirei da terra do Egipto, da casa da servidão. 
 

Como já vimos antes, o texto hebraico não fala de dez mandamentos, mas sim de dez 
palavras. Nos textos de Êxodo 20:1-17 e Deuteronómio 5:6-21 os rabinos identificaram 
quinze mandamentos diferentes. Como tal, as dez palavras contemplam 15 mandamentos.  

A numeração destas dez palavras foi alterada pela igreja católica e logo pelo reformador 
Lutero. Segundo a Torá e a tradição judaica, a numeração correcta destas dez palavras é 
a seguinte:  

1- Eu sou YHWH teu Deus… 
2- Não tenhas outros deuses… 
3- Não tomes em vão o Nome… 
4- Lembra-te e guarda o Shabbat… 
5- Honra a teu pai e tua mãe… 
6- Não assassines… 
7- Não adulteres… 
8- Não furtes… 
9- Não dês falso testemunho… 
10- Não cobices… 

Segundo muitos teólogos, haveriam cinco frases em cada tábua de pedra. As cinco 
primeiras frases falam da redenção entre o Eterno e o homem, e as cinco últimas falam da 
relação entre os homens. A relação entre os filhos e os pais é um reflexo da relação que há 
entre o Eterno e os homens e por isso crê-se que esta palavra estaria escrita na primeira 
tábua.  

Há um mandamento que resume as cinco palavras da primeira tábua: “amarás o Eterno teu 
Elohim com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças”, cf. 6:5. 
O amor ao Eterno expressa-se na obediência aos mandamentos, cf. 5:10. Também há um 
mandamento que resume as cinco palavras da segunda tábua: “amarás ao teu próximo 
como a ti mesmo”, Levítico 19:18.  
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5:7 “Não terás outros deuses diante de mim.”  

Podemos fazer a nós mesmos algumas perguntas para identificar se temos outros deuses 
nas nossas vidas: 

- quem dirige a minha vida? 

- quem é a fonte da minha vida? 

- Em que é que está depositada a minha confiança? 

- quem é que eu adoro? 

- quem é que eu louvo? 

- qual é a prioridade da minha vida? 

5:12 Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou YHWH, teu Deus.  

Ao comparar os relatos de Êxodo 20 e Deuteronómio 5, podemos encontrar várias 
diferenças, especialmente na palavra número quatro, onde se fala do Shabat.  

Em Êxodo 20, o Shabat está ligado à criação do mundo, mas aqui, em Deuteronómio 5 está 
escrito que o Shabat tem a ver com a saída do Egipto. Em Êxodo está escrito que temos 
que nos lembrar do Shabat e aqui está escrito que temos que guardar o Shabat. Lembrar 
não é o mesmo que guardar, como tal, ambas as coisas são necessárias ambas se 
complementam.  

O Shabat foi dado para nos lembrar dos eventos importantes da história; a criação e a saída 
do Egipto. Daqui aprendemos que o Shabat também é para aqueles que não saíram do 
Egipto, aqueles que são filhos de Adão, todos eles, devem lembrar-se do Shabat. O Shabat 
existe desde a criação e é para todos os homens.  

Além disso, o Shabat foi dado, de uma forma especial, aos filhos de Israel, para ser 
guardado como sinal do pacto que foi feito depois da saída do Egipto, como está escrito 
em Êxodo 31:13: 

“Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, 
porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações; para que saibais que eu 
sou YHWH, que vos santifica.  

1- O mandamento obriga-nos a lembrar o Shabat. Isto implica uma actividade intelectual. 
Devemos lembrar, estudar, orar e meditar na instrução do Eterno, especialmente no 
Shabat, para consagrá-lo ao Nosso Elohim, e fazer do Shabat um dia diferente.  
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2- Também está escrito que temos que guardar o Shabat. Guardar implica uma atitude de 
vigilância. Guardar tem a ver com o não fazer nenhuma obra laboral no Shabat. Assim, 
guardamos o Shabat, tendo cuidado para não profaná-lo e assim santificá-lo.  

Santificar significa apartar dos demais e dedicá-lo ao uso exclusivo do Eterno. Em Levítico 
23:2-3  fala também da necessidade de se fazer uma reunião congregacional ao Eterno, 
isto é, um santa convocação, no Shabat.  

O Shabat foi criado, em primeiro lugar, para que o homem cessasse toda a sua actividade 
de intervenção na criação, o mesmo que fez o Eterno após ter criado tudo. Mas, vemos que 
neste texto, também fala do descanso no Shabat. Ainda que a palavra Shabat não signifique 
descanso, mas sim “cessar a actividade”, a palavra “descansar”, em hebraico “nuach” está 
relacionada com o Shabat, como está escrito no 5:14b: 

“para que o teu servo e a tua serva descansem como tu”; 

“como te ordenou YHWH, teu Deus” – Segundo o Talmud, o mandamento do Shabat não 
foi dado pela primeira vez no monte Sinai mas sim em Mará, onde lhes deu algunas leis, 
cf. Êxodo 15:25. 

5:15 “porque te lembrarás que foste servo na terra do Egipto e que YHWH, teu 
Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido; pelo que YHWH, teu Deus, te 
ordenou que guardasses o dia de sábado.”  

O povo de Israel não deve esquecer que já foram escravos no Egipto. Por terem sido 
libertos de lá, YHWH ordena-nos que guardemos o Shabat. Daqui aprendemos que o 
Shabat não era guardado no Egipto. Agora somos livres para guardar os mandamentos do 
Eterno, não por escravidão ou ameaças, mas sim por amor e gratidão. Isto também nos 
ensina que aquele que não guarda o Shabat ou aquele que está obrigado a trabalhar no 
Shabat, é todavia um escravo, sob o sistema deste mundo.  

Aqui está escrito que temos que “fazer”, em hebraico “laasot”, o dia do Shabat 
(lamentavelmente não é traduzido dessa forma nas traduções mais populares).  

“Fazer o dia do Shabat” significa que se faça algo especial para que o Shabat seja Shabat 
relativamente aos demais dias da semana. Por essa razão, surgiram muitas das tradições 
que o povo judeu tem no Shabat, como por exemplo o acender das velas (como sinal do 
último trabalho que se faz antes do início do Shabat), a tradição de beber uma taça de vinho 
para iniciar o Shabat (em sinal da alegria pela bênção que representa o dia festivo), a 
tradição de pôr uma toalha branca sobre a mesa (em lembrança da capa protectora branca 
que havia debaixo do maná no deserto), a tradição de ter dois pães grandes especialmente 
preparados para o Shabat (em memória da porção dupla do maná que havia no deserto a 
cada sexo dia) etc.  



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 45- VAETCHANÁN 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 19 

 

Estes e outros exemplos são formas de “fazer o dia de Shabat” diferente, fazendo algo 
especial para que o Shabat seja diferente da rotina dos outros dias da semana, para assim 
cumprir com o mandamento.  

O Shabat é também um dia para lembrar a libertação da escravidão do pecado, através da 
morte e ressurreição do Messias Yeshua. A saída do Egipto é uma sombra profética da 
saída da verdadeira escravidão, do pecado, e das malhas do adversário.  

5:16  “Honra a teu pai e a tua mãe, como YHWH teu Deus, te ordenou, para que 
se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá YHWH teu 
Deus.”  

Este mandamento ensina que também, o mandamento de honrar aos pais, foi dado antes 
da entrega da Torá no Sinai. Segundo o Talmude, foi em Mará. 

Quinta Leitura: 5:22 – 6:3 

5:22 “Estas palavras falou YHWH a toda a vossa congregação no monte, do meio 
do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou; e as 
escreveu em duas tábuas de pedra e a mim mas deu.  

 
A expressão “com grande voz” significa que toda a congregação ouvia a voz do Eterno.  

6:1 “Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou 
YHWH, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizésseis na terra a que 
passais a possuir;”  

Agora entramos naquele que é considerado como a declaração de fé monoteísta – o Shemá 
ou Sh’má. Quando perguntaram ao nosso Mestre Yeshua qual é o mandamento mais 
importante, Ele citou as palavras do Shemá, cf. Marcos 12:29.  

Sexta Leitura: 6:4-25 

6:4-9 “Ouve, Israel, YHWH é o nosso Deus, YHWH é um. Amarás, pois, YHWH, 
teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e com todas as tuas forças. 
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração; e as intimarás a teus 
filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-
te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por 
testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas 
portas.” 

 
Assim é a primeira frase do shemá original, transliterado: Sh’má Yisrael, YHWH Eloheinû, 
YHWH echad.  
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Nestas palavras, chamadas o Shemá, encontramos a chave para poder viver perto do 
Eterno a todo o momento. 

Shemá – A primeira coisa que o homem tem que fazer para estar próximo do Eterno é 
escutar e obedecer. O Eterno toma a iniciativa para se aproximar de nós e nós só temos 
que retribuir para obter a sua graça.  

Aproximemo-nos diariamente pela manhã a YHWH, e separemos uns minutos para ouvir, 
sem fazer nada mais, e deixemos que o Espírito de YHWH nos fale. A maioria das vezes 
oramos e não escutamos, mas é melhor ouvir a voz de YHWH. O Shemá ensina-nos a pôr 
o “ouvir” como a prioridade máxima das nossas vidas. É por darmos ouvidos à voz do 
Eterno, que conhecemos os seus mandamentos.  

Israel – A segunda coisa que é destacada é a nossa identidade como povo. O gentio que 
entrou em Israel através da conversão ao Messias Yeshua é parte de Israel, ainda que não 
seja um prosélito do judaísmo, e pode identificar-se plenamente com o povo, cf. Efésios 
2:19.  

YHWH é o nosso Deus – Esta é a declaração daqueles que são parte de Israel. Aqueles 
que têm outros deuses não são parte de Israel. Rashí destaca o facto de que este versículo 
diz que YHWH é unicamente o Elohim de Israel neste momento, mas que no futuro será o 
Elohim de toda a humanidade, como está escrito em Sofonias 3:9: 

“Porque, então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome de YHWH, 
para que o sirvam com um mesmo espírito.  
 
Zacarias 14:9: “E YHWH será rei sobre toda a terra; naquele dia, um será YHWH, e um 
será o seu nome.” 
 
YHWH é um – A palavra traduzida como “um”, “echad”, implica unidade e unicidade. Por 
vezes nas escrituras, esse termo é usado para identificar uma unidade composta, mas 
quando é usada em relação ao Eterno nunca tem esse sentido, porque não há mais do que 
uma Pessoa na Divindade. Portanto, a palavra “echad” tem os seguintes dois significados 
neste contexto: YHWH não é plural e que não há outro.  
 
Ele é o único Elohim que existe, e essa unicidade, essa singularidade, foi revelada a Israel. 
Há também outra palavra hebraica que expressa essa unicidade, “yachid”, que aparece 
apenas 13 vezes nas escrituras, como por exemplo em Génesis 22:2.  
 
A vida eterna consiste em conhecer o único, em hebraico “yachid”, Elohim verdadeiro, e a 
quem Ele enviou, o Messias Yeshua, como lemos em João 17:3: 
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“E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e ao Messias 
Yeshua, a quem enviaste”.  
 
Este versículo ensina-nos que no único Elohim verdadeiro, não está incluído Yeshua o 
Messias, porque o único Elohim verdadeiro é somente o Pai, o Eterno YHWH, como 
também lemos em1 Corintios 8:6-7a: 
 
“todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos; e um 
só Senhor, Yeshua Hamashiach, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em 
todos há conhecimento”;  
 
e amarás – Como Ele é o Único para nós, a consequência é amá-lo. Por isso o hebraico 
usa a palavra “e”. Segundo Rashi, amar significa cumprir as suas palavras por amor, não 
por temor. 

Com todo o teu coração – Refere-se ao mais íntimo do nosso ser, que não pode estar 
dividido na devoção ao Eterno, como está escrito em Tiago 4:8: 

“Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo 
ânimo, purificai o coração”.  

Com toda a tua alma – Significa que há que estar disposto a dar a sua vida por amor a ele 
e viver somente para ele. 

Com todas as tuas forças – A palavra hebraica que normalmente é traduzida como “forças”, 
é “meodecha”, que não só significa força, mas também “as tuas posses”, “os teus meios”, 
“tuas capacidades”.  

Esta palavra não fala da força física, em primeiro lugar, mas sim de tudo o que alguém é e 
tem, o que inclui as posses materiais. O amor ao Eterno também se expressa na forma de 
administrar os nossos bens materiais. Mas o amor começa sempre no coração e logo é 
expandido desde aí.  

E estas palavras que hoje te ordeno – Refere-se às palavras da Tora, que devem sempre 
ser consideradas como dadas hoje, ou seja, são actuais perpetuamente.  

Estarão sobre o teu coração – É a responsabilidade de cada um de nós pôr as palavras da 
Torá sobre o nosso coração, como lemos em 11:18: 

“Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal 
na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos”. 
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Ter as palavras na alma e no coração são conceitos diferentes. O coração é a sede da 
personalidade, o mais íntimo de nós, onde normalmente só cabe uma coisa. Na mente 
podem caber muitas ideias de opções, mas não no coração. Ali só cabe uma coisa ou uma 
opção, e essa coisa é aquela que nos momentos decisivos da nossa vida, define as nossas 
decisões.  
 
Quando a Torá entra no coração irá marcar as nossas decisões. Quando há que escolher 
entre uma proposta e outra, aquilo que há no coração marcará a diferença. É nossa 
responsabilidade ver que as palavras da Torá cheguem ao coração. Primeiro ouvimo-las 
com as nossa cabeça, mas logo há que meditar nelas até que entrem no nosso coração. 
Quando estamos apaixonados, só temos uma pessoa no nosso coração, assim o é também 
relativamente ao Eterno e à sua Torá.  
 
Asseguremo-nos de que a Torá esteja no nosso coração para que tomemos as decisões 
conforme ela instrui nos momentos críticos da vida, quando teremos que escolher entre a 
desobediência e a obediência. Se não pomos as palavras da Torá no coração, enganar-
nos-emos, porque não há nada mais enganador do que o coração do homem.  
 
Em Marcos 4 o Messias dá-nos a chave para entender o mistério do Reino dos céus. No 
vs. 11 fala-se do mistério do Reino de Deus. Há um mistério que é considerado o maior do 
Reino e por isso é chamado “o segredo”, qual é?  
 
Marcos 4:3-20: “Ouvi: Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, 
uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E 
outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha 
terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra 
caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu 
em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu; e um produziu trinta, outro, sessenta, e 
outro, cem. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, quando se achou só, 
os que estavam junto dele com os doze interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-
lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do Reino de Deus, mas aos que estão de fora 
todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam; e, 
ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os 
pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as 
parábolas? O que semeia semeia a palavra; e os que estão junto ao caminho são aqueles 
em quem a palavra é semeada; mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra 
que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre 
pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem; mas não têm raiz em si 
mesmos; antes, são temporãos; depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa 
da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre 
espinhos, os quais ouvem a palavra; mas os cuidados deste mundo, e os enganos das 
riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. E 
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os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão 
fruto, um, a trinta, outro, a sessenta, e outro, a cem, por um”.  

No vs. 3 diz o Messias: “ouvi!”, que vem de Shemá, e logo segue falando da parábola que 
é considerada como a modelo para todas as parábolas, como se vê no vs. 13 onde diz:  

“Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas?” 

Esta parábola do semeador contém a chave para entender todas as outras parábolas. 
Aquele que entende esta parábola entendeu o grande segredo do Reino de YHWH, o que 
nos ensina? 

“O semeador semeia a palavra.” – este é o grande segredo. 

O Nosso Mestre começa a parábola dizendo “Ouvi!” e termina-a dizendo: “Aquele que tem 
ouvidos para ouvir, oiça”. Como tal, Ele destaca a importância do ouvir, do escutar, tal como 
Moisés no texto do Shemá.  

No versículo 20 está escrito: 

“E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a recebem, e 
dão fruto, um, a trinta, outro, a sessenta, e outro, a cem, por um.” 
 
Que elação podemos tirar daqui? O grande segredo do Reino é receber as sementes que 
o Semeador está a semear. A terra é o homem, que uma vez foi formado com o pó da terra. 
Dependendo de como entra a semente na terra, assim será o seu fruto. O grande segredo 
do Reino é tentar que a Torá chegue ao mais íntimo do nosso coração. Segundo esta 
palavra existem quatro tipos de homens:  
 
1- Os do caminho – que têm uma dureza no seu coração para que a semente não possa 

penetrar. Os caminhos da época foram produzidos pelos passos dos homens. Quando 
mais homens passam pelo campo, mais duro se fazia. Então, vemos que as tradições 
dos homens são o obstáculo número um para não receberem a semente no coração. 
Um tem o costume de caminhar por onde anda todo o mundo e não quer fazer mudanças 
segundo a Torá e assim vem o adversário e leva a semente preciosa que fora semeada; 

2- Os dos pedregais – que têm uma atitude capaz de receber, mas no fundo têm um 
coração endurecido e não estão dispostos a mudar a sua forma de ser. Gostam de ouvir 
e recebem a Torá de bom grado, mas na hora da verdade quando sofrem perseguições 
por causa da Torá, afastam-se, porque só buscam os prazeres e não querem sofrer por 
causa do Reino; 

3- Os dos espinhos – que ouviram a Torá, mas estão mais interessados nas coisas deste 
mundo do que nas do Reino. Buscam satisfazer os seus próprios desejos em detrimento 
dos desejos do Pai celestial. Com o tempo perderão o seu entusiasmo pelo Reino 
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porque lhes interessa mais aquilo que lhes dá prazer a curto prazo, do que a obediência 
aos mandamentos, que produzem um incomensuravelmente maior prazer a longo 
prazo. 

4- Os da boa terra – São os que ouvem a Torá e aceitam-na sem reservas e com todas as 
consequências inerentes e perseguições externas. Eles deixam que a Torá penetre no 
mais íntimo do seu coração e ajustam as suas vidas segundo o ensinamento da Torá, 
apesar de todas as consequências. Não são temporais, mas sim constantes e com o 
passar do tempo haverá um belo galardão pela sua fidelidade à Palavra que foi semeada 
no seu interior. Dão fruto em três níveis, o qual mostra que há três classes de fiéis no 
Reino.   

 
Em Marcos 4:24a está escrito: “E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir.” 

O segredo do Reino é pôr a Torá no coração. O mesmo se pode encontrar em Marcos 4:26-
28 onde está escrito:  

“E dizia: O Reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e 
dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não 
sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica; primeiro, a erva, depois, a espiga, 
e, por último, o grão cheio na espiga”. 
 
Tu és responsável diante do Céu para fazer com que a semente da Torá entre no teu 
coração. Quando conseguirmos colocar essa semente no coração, iremos ter uma 
experiência única: a semente produz fruto por si mesma. 
 
Quanto fruto desejamos ter na nossa vida? Trinta, sessenta ou cem? Depende da medida 
da semente que desejamos pôr no nosso coração, como lemos em Marcos 4:24b: 
 
“Com a medida com que medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada”. 
 
Este é o grande segredo do Reino, mas como podemos esperar que a semente chegue 
ao coração? O Shemá também nos dá a resposta:  

 
6:7 “e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando 
pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te.  

A Torá deve ser ensinada aos filhos, conforme nos diz este texto. O texto diz-nos que deve 
ser ensinada a todo o momento, tanto em casa, como em viagem (andando pelo caminho) 
e ser lembrada ao deitar e ao acordar. A última coisa que devemos lembrar ao deitarmo-
nos é a do Eterno. O sono é dado pelo Eterno para que possa trabalhar no nosso interior 
durante a noite. Por isso é muito importante ter as palavras das Sagradas Escrituras na 
nossa mente antes de dormir. Assim o Eterno fará com que essa chegue ao nosso coração 
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durante o sono. Lembremo-nos da Palavra do céu para termos um coração cheio de 
sementes que darão fruto, como lemos em Marcos 4:27: 

“e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não 
sabendo ele como” 

Recitemos o Shemá antes de dormir para reconhecermos o Eterno como nosso Único 
Elohim e assim entregarmo-nos nas Suas mãos protectoras.  

Também deve lembrar da Torá quando nos levantamos, para cumprir o mandamento de 
fazê-lo ao deitar e ao acordar.  

Os judeus ortodoxos, cumprem o mandamento do vs. 6:8 “Também as atarás por sinal na 
tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos” fazendo uma interpretação peshat, 
simples, isto é, levando o texto para o seu sentido literal, e como tal usam um utensílio 
chamado tefilin que é atado na mão e colocado na testa, conforme imagem abaixo.  

 

Há quem creia que o uso literal do tefilin seja uma prática que ganhou força na época do 
segundo templo, contudo, estudos recentes mostram que será uma prática bem mais 
antiga.  

Quando analisamos o texto numa perspectiva remez (alegórico), que não pode substituir o 
nível peshat, podemos entender que o mandamento se refere ao cumprir a Torá com a 
mão, ou seja, nas nossas atitudes, na forma de viver, de forma prática, tudo o que Eterno 
ordena na sua Torá, e também de ter as palavras da Torá na mente, e como foco. A visão 
de um verdadeiro crente é que a Palavra do Eterno seja cumprida na sua vida. 
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“E as escreverás nos umbrais de tua casa” – refere-se em primeiro lugar ao facto de 
escrever as palavras da Torá na mesma madeira que rodeia as portas da casa onde se 
vive. Contudo, a tradição inventou um sistema de pôr um pergaminho numa caixa chamada 
mezuzá, o mesmo nome da ombreira da porta.  

Todo o crente deve ter as palavras da Torá na sua casa, para que a Torá também esteja 
presente nas nossas casas. Ao ter uma parte das Escrituras nas portas, há uma lembrança 
do nosso modo de vida e a base para as nossas conversas em casa, tornando-se numa 
casa apartada para servir aos propósitos do reino.  

E nas tuas portas – Refere-se ao lugar onde se reuniam os anciãos da cidade para tratar 
de assuntos governamentais, ou seja, semelhante à municipalidade de hoje em dia. A porta 
era o ajuntamento da época. Este mandamento foi dado para lembrar os governantes de 
que devem estar reunidos, para tratar sobre os assuntos da cidade, sempre dentro dos 
marcos da Torá. Assim a Torá é posta como a única regra para os governantes do país.  

6:10-12 “Havendo-te, pois, YHWH teu Deus, introduzido na terra que jurou a teus 
pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades, que tu não 
edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, 
que tu não cavaste, e vinhas e olivais, que tu não plantaste, e, quando comeres e 
te fartares, guarda-te e que te não esqueças de YHWH, que te tirou da terra do 
Egipto, da casa da servidão.  

 
Quando a vida corre bem, e o património aumenta, é fácil esquecermo-nos do Eterno, por 
isso, tenhamos muito cuidado.  

6:13a “a YHWH, teu Deus, temerás, e a ele servirás…” 

Este foi o texto que Yeshua citou quando foi tentado por satanás que lhe pediu que se 
prostrasse diante dele, como lemos em Mateus 4:9-10: 

“E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então, disse-lhe Yeshua: Vai-
te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás”.  
 
A palavra hebraica que significa temer, foi traduzida para o grego como adorar. Vemos 
portanto, que existe uma conexão entre o prostrar-se diante do Eterno e temê-lo. Daqui 
aprendemos que o nosso culto diante do Eterno tem que ser feito com temor reverente. Em 
várias ocasiões o nosso Mestre nos instruiu a temer aquele que tem o verdadeiro poder, cf. 
Mateus 10:28; Lucas 12:5; Hebreus 10:31; 12:28.  
 
A falta de temor ao Eterno é a causa da maioria dos pecados que se cometem tanto fora, 
como dentro das congregações que tem o testemunho do Messias. Aquele que não tem 
temor ao Eterno na hora de servi-Lo, não o faz da forma correcta.  
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6:16a “Não tentareis a YHWH, vosso Deus…”  

Estas palavras foram também citadas pelo nosso mestre no confronto com satanás, cf. 
Mateus 4:7 

Sétima Leitura: 7:1-11 

7:1 “Quando YHWH, teu Deus, te tiver introduzido na terra, a qual passas a 
possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os 
girgaseus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os 
jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu;   

A tradição judaica ensina que “quem é misericordioso quando Elohim deseja a severidade, 
no final será cruel quando Elohim exige misericórdia”. O rei Saúl não exterminou a totalidade 
dos amalequitas que YHWH lhe tinha ordenado, cf. 1 Samuel 15.  

Por isso, mais adiante pecou quando matou todos os sacerdotes de Nov, cf. 1 Samuel 
22:21.  

A razão para destruir todas as pessoas das sete nações que viviam na Terra prometida, 
era que tinham chegado a um grau tão elevado de pecado e contaminação espiritual, que 
por um lado não mereciam viver e por outro lado contaminariam os filhos do povo eleito se 
continuassem vivos além de constituírem também um perigo para as demais nações do 
mundo.  

7:3-4 “nem te aparentarás com elas; não darás tuas filhas a seus filhos e não 
tomarás suas filhas para teus filhos; pois elas fariam desviar teus filhos de mim, 
para que servissem a outros deuses; e a ira de YHWH se acenderia contra vós e 
depressa vos consumiria.  

O Eterno dá este mandamento, para que não aconteçam episódios semelhantes aos que 
aconteceram com as mulheres moabitas, que seduziram os filhos de Israel, levando-os à 
idolatria. Um crente que se ajunte a uma mulher idólatra, corre sérios riscos de deixar a fé. 
Este é um mandamento de protecção que o Eterno dá para que não nos afastemos do foco 
da fé israelita.  

7:5 Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas 
estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de 
escultura. 

Este é o procedimento correcto. Contudo, o mundo contemporâneo enfatiza esses lugares 
como algo cultural para os turistas ou criam museus com estes objectos contaminados. Isto 
é aquilo que se deveria fazer nos lugares de culto dos maias, aztecas, incas e outros povos 
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que adoram deuses falsos, em vez de propaganda barata do turismo nacional e 
internacional. Por todas essas práticas idólatras, o Eterno envia a destruição sobre esses 
povos.  

7:7-8 YHWH não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa 
multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em 
número do que todos os povos, mas porque YHWH vos amava; e, para guardar o 
juramento que jurara a vossos pais, YHWH vos tirou com mão forte e vos resgatou 
da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egipto.”  

A razão pela qual o Eterno escolheu Israel, não foi pela sua grandeza, nem pelos seus 
méritos, mas sim pela sua imensa misericórdia e por causa do juramento que fez aos 
patriarcas. Aqui encontramos o amor incondicional que o Eterno tem para com o povo de 
Israel.  

7:9 “Saberás, pois, que YHWH, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o 
concerto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus 
mandamentos;”  

Isto ensina-nos que se existem descendentes dos filhos assimilados de Israel entre as 
nações, nos últimos tempos recuperarão a sua identidade israelita e voltarão a observar a 
Torá de Moisés e abraçarão a fé do Messias de Israel, Yeshua.  

Como já repetimos várias vezes, não é possível amar ao Eterno sem guardar os seus 
mandamentos. Aquele que não guarda os mandamentos de YHWH não o ama. O amor a 
Ele manifesta-se através da obediência aos mandamentos.  

7:10 “e dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o 
perecer; não será remisso para quem o aborrece; em sua face lho pagará.”  

YHWH pagará a cada um segundo as suas obras. Os que odeiam o Eterno receberão a 
sua paga mais cedo ou mais tarde. As vezes o Eterno atrasa o seu castigo sobre o ímpio 
por três motivos: 

- para lhe dar tempo para se arrepender, cf. 2 Pedro 3:9, Romanos 2:4; 

- Para recompensar as suas boas obras neste mundo, cf. Salmo 73, Provérbios 11:31; 

- Para lhe dar a oportunidade de gerar filhos justos, cf. Ezequiel 18:14-17.  

O ímpio que não é castigado pelas suas más obras neste mundo, certamente sê-lo-á no 
mundo vindouro, como está escrito em Romanos 2:5: 
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“Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira 
e da manifestação do juízo de Deus,” 
 

7:11 “Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que hoje te 
mando fazer.”  

Os mandamentos dados através de Moisés não mudaram para os descendentes de Israel. 
São para hoje, como está escrito em Malaquias 4:4-5, o último livro dos profetas: 

“Lembrai-vos da Lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, 
a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o 
dia grande e terrível de YHWH” 

As leis de Moisés são para todo o Israel, inclusivamente os enxertados de entre as nações. 
Quando nos lembrarmos da Torá de Moisés, será enviado primeiramente o profeta Elias, e 
logo o Messias ben David, pela segunda vez. Se não nos lembramos da Torá de Moisés 
não serão enviados, como está escrito em Actos 3:19-21: 

“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e 
venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Yeshua 
haMashiach, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos 
tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos 
profetas, desde o princípio”.  

Messias nesta parashá 

3:28 “Manda, pois, a Josué, e esforça-o, e conforta-o; porque ele passará adiante deste 
povo e o fará possuir a terra que apenas verás.”  

Como já vimos, Yehoshua (Josué) representa Yeshua. Ele é a cabeça do povo de Israel e 
devolverá às 12 tribos a sua herança na terra quando voltar novamente.  

4:2 “Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis 
os mandamentos de YHWH, vosso Deus, que eu vos mando”  

Moisés é uma figura profética do Messias. Como ele mandou palavras do Eterno, assim 
também o fez o Messias. 

4:5 “Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou YHWH, meu 
Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar.  
 
Yeshua, tal como Moisés, ensinou as palavras que o Pai lhe ordenou, cf. João 14:10. 
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5:5, 27 “( Naquele tempo, eu estava em pé entre YHWH e vós, para vos notificar a palavra 
de YHWH, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. ), dizendo (…) Chega-te tu e 
ouve tudo o que disser YHWH, nosso Deus; e tu nos dirás tudo o que te disser YHWH, 
nosso Deus, e o ouviremos e o faremos.  

Moisés serviu como mediador entre o Eterno e o povo. Assim como Yeshua é um mediador, 
mas a sua função é superior à de Moisés, pois sem a sua mediação ninguém chegará ao 
Pai, como lemos em João 14:6: 

“Disse-lhe Yeshua: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão 
por mim”. 
 
1 Timoteo 2:5: “Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua 
haMashiach, homem.” 

É óbvio que o apóstolo Paulo tem o texto do Shemá na sua mente quando diz que Elohim 
é um, cf. Tiago 2:19. Este texto ensina-nos que como só há um Elohim, só há um mediador. 
Se a palavra “um”, em hebraico “echad”, significasse que Elohim fosse vários, também a 
palavra “um” relativamente ao mediador, daria lugar a mais mediadores. Isso é o que ensina 
a igreja católica, mas é uma deturpação das Escrituras.  

Assim como Elohim é um e não vários, nem uma unidade composta por várias pessoas, 
também o mediador é só um e não vários. Este texto ensina-nos também que o Messias 
Yeshua é um homem, não o Eterno. Se Ele fosse o Eterno seria um mediador entre os 
homens e ele mesmo, e então deixaria de ser mediador. Yeshua, que é um homem, o 
primeiro entre muitos irmãos, é um mediador entre os homens e Elohim. Também Ele, 
Yeshua, serve ao Único Elohm existente, o Eterno seu Pai –  YHWH.  

Fim da Parashá 45- Vaetchanan (E supliquei).  

Shavua Tov.  
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