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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 46- Ekev (Consequência) 
(Deuteronómio 7:12 – 11:25) 

 
Referência nos Profetas: Isaías 49:14 -51:3 
Referência nos Escritos Apostólicos: Romanos 8:31-39 
Salmo complementar: 75 
 
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: 46- Ekev (de Deuteronómio 7:12 – 11:25)  

Significa “Consequência” 

Primeira Leitura: 7:12 a 8:11  

7:12-16a Será, pois, que, se, ouvindo estes juízos [mishpatim], os 
guardardes e fizerdes, YHWH, teu Deus, te guardará o concerto e a 
beneficência que jurou a teus pais; e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te 
fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, 
e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, 
e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. 
Bendito serás mais do que todos os povos; nem macho nem fêmea entre 
ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E YHWH de ti desviará toda 
enfermidade; sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, 
que bem sabes; antes, as porá sobre todos os que te aborrecem. Pois 
consumirás todos os povos que te der YHWH, teu Elohim”  

Esses versículos ensinam que existem condições para que o Eterno mantenha, 
com os filhos de Israel, a aliança que jurou a seus pais. Eles também falam sobre 
as consequências da fidelidade à aliança. Existem algumas condições e 
consequências. As condições são: 

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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- ouvir e obedecer aos mishpatim (às leis sociais) 

- guardar os mishpatim 

- cumprir os mishpatim 

As consequências são: 

- YHWH guardará a sua aliança com Israel.  

- YHWH guardará a sua misericórdia com Israel.  

- YHWH amará Israel.  

- YHWH abençoará Israel.  

- YHWH multiplicará a Israel.  

- YHWH abençoará os filhos de Israel.  

- YHWH abençoará os produtos agrícolas dos israelitas.  

- YHWH abençoará a produção de animais dos israelitas.  

- Os israelitas usufruirão mais do bem-estar que os outros povos.  

- Não haverá esterilidade em israelitas ou nos animais dos israelitas.  

- Não haverá enfermidades entre os israelitas.  

- Doenças vão atingir os inimigos de Israel.  

- Os israelitas serão capazes de exterminar as sete nações; 

As condições de obtenção dos benefícios do pacto, em primeiro lugar, têm a ver 
com a fidelidade às leis que têm a ver com o amor ao próximo. A obediência aos 
mishpatim, que são as leis sociais, é uma condição para poder receber o amor de 
YHWH. Isso nos ensina que o amor que YHWH nos demonstra está relacionado 
com o amor que demonstramos ao próximo.  

O mesmo princípio é encontrado nos Escritos apostólicos, onde vemos que o amor 
que mostramos ao próximo é um reflexo do nosso amor para com o Pai, como 
está escrito em 1 João 3:14, 23; 4:8, 12, 20: 



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

PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 46- EKEV 
 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 3 

 

 

“Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos; 
quem não ama a seu irmão permanece na morte (…) E o seu mandamento é este: 
que creiamos no nome de seu Filho Yeshua haMashiach e nos amemos uns aos 
outros, segundo o seu mandamento (…) Aquele que não ama não conhece a 
YHWH, porque YHWH é amor (...) Ninguém jamais viu a YHWH; se nós amamos 
uns aos outros, YHWH está em nós, e em nós é perfeito o seu amor (…) Se 
alguém diz: Eu amo a YHWH e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não 
ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a YHWH, a quem não viu?”  
 
A relação entre nós e o próximo determina o nosso relacionamento com o Pai. É 
impossível servir ao Eterno, sem amar os irmãos. É impossível obter os benefícios 
do pacto sem estar bem com os outros. 

7:15 E YHWH de ti desviará toda enfermidade; sobre ti não porá 
nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes; antes, as porá 
sobre todos os que te aborrecem. 

A cura divina é uma consequência da obediência às leis sociais, os mishpatim. Se 
houvesse uma relação harmoniosa entre os membros da aliança, teríamos todos 
os benefícios do pacto, que também incluem a prosperidade económica, a cura 
divina e poder sobre os inimigos, e até mesmo demónios. Se nós temos relações 
de inimizade entre nós, não podemos enfrentar os demónios. Se não nos tratamos 
bem, teremos enfermidades que não cicatrizam, escassez económica e seca 
espiritual.  

Essa promessa manteve-se vigente por causa do sacrifício de Yeshua, mas só se 
tornará efectiva aquando do seu retorno. Sabemos então que a consequência final 
e certa para os obedientes é a salvação e o paraíso na terra, porque esta terra 
está deveras contaminada.  

YHWH promete a cura divina, mas Israel foi infiel ao pacto. É por isso que mesmo 
os verdadeiros crentes hoje adoecem. A cura divina também tem a ver com o bom 
trato que o crente faz do seu próprio corpo, templo do Espírito Santo, que passa 
por cumprir as normas de higiene e alimentação que YHWH ordenou para o bem 
do seu povo, e consequentemente tratar bem os outros, promove o bem-estar de 
quem faz o bem, e isso é um facto comprovado pela própria ciência. 

A palavra hebraica traduzida como "amar" é "ahav", que significa "amar", 
"desejar", "querer", "apaixonar-se", "sentir carinho, afecto e afeição"; "sentir 
paixão", "gostar", "ser leal", "estar viciado". Existem dois tipos gerais de amor: 
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Amor condicional – ama dependendo das atitudes, do modo de ser ou do 
comportamento de outro. Um exemplo disso são as palavras do Mestre em João 
14:23, onde está escrito: 

“Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará...”  

Amor incondicional - que ama independentemente das atitudes, do modo de ser 
ou do comportamento do outro. Um exemplo desse amor encontramos em 
Deuteronómio 7:7-8, onde está escrito: 

“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.” 

Outro exemplo é encontrado em Romanos 5:6-10 onde está escrito: 

“Porque Yeshua estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.  
Porque apenas alguém morrerá por um justo; pois poderá ser que pelo bom 
alguém ouse morrer. Mas YHWH prova o seu amor para connosco em que Yeshua 
morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo 
justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo 
inimigos, fomos reconciliados com YHWH pela morte de seu Filho, muito mais, 
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida”.  

No texto de Deuteronómio, que analisamos, vemos que o pacto é condicional, de 
maneira que o Povo tem de cumprir os mandamentos para se manter dentro do 
pacto.  

A idolatria quebra o pacto entre o Eterno e Israel tal como o adultério rompe a 
aliança matrimonial entre os cônjuges. Quem comete adultério quebra a aliança 
do matrimónio. 

Aquele que não cumpre o mandamento da circuncisão está fora do pacto da 
circuncisão e não pode tirar proveito dos seus benefícios. Um pacto tem condições 
para ambas as partes. 

A aliança que o Eterno fez com Abraão em Génesis 15 é incondicional. Através 
desta aliança YHWH colocou a própria existência em jogo. Se ele não cumprir as 
suas promessas feitas no pacto deixará de Ser. Essa é a razão que ele mesmo 
toma a iniciativa de mudar o coração do povo de Israel para que guardem os Seus 
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mandamentos, para que as promessas feitas na aliança possam ser aplicadas, 
como está escrito em Ezequiel 36:22 - 27: 

“Dize, portanto, à casa de Israel: Assim diz YHWH: Não é por vosso respeito que 
eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as 
nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi 
profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas; e as nações 
saberão que eu sou YHWH, diz o YHWH, quando eu for santificado aos seus 
olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e 
vos trarei para a vossa terra. Então, espalharei água pura sobre vós, e ficareis 
purificados; de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos 
purificarei. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo; e 
tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E 
porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos [chukim], 
e guardeis os meus juízos [mishpatim], e os observeis”.  

Em Deuteronomio 7:9 está escrito: 

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

Isto nos ensina que a aliança do Sinai é condicional. Por outro lado, há uma 
profecia que diz que Israel continuará a ser um povo enquanto existam as leis 
naturais, como está escrito em Jeremias 31:35-36  

“Assim diz YHWH, que dá o sol para luz do dia e as ordenanças da lua e das 
estrelas para luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas; YHWH 
dos Exércitos é o seu nome. Se se desviarem estas ordenanças de diante de mim, 
diz YHWH, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim, 
para sempre.” 
 
Será que Israel não deixará de ser fiel à aliança? Se a existência de Israel 
depende da sua fidelidade ao pacto, como pode YHWH prometer que Israel nunca 
deixará de existir? A resposta é: por causa do remanescente.  
 
O que fez com que estas promessas pudessem ser estabelecidas é a existência 
de um remanescente fiel, um pequeno grupo dentro de Israel. Sempre houve, e 
sempre haverá, um remanescente fiel ao pacto. Este remanescente tem sido, e 
continua a ser, a salvação para o resto do povo. Sem esse remanescente, Israel 
teria sido destruído como Sodoma, de acordo com Isaías 1:9, onde está escrito: 
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“Se YHWH dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma 
seríamos e semelhantes a Gomorra”. 
 
Em Romanos 11:1-6 está escrito: 
 
Digo, pois: porventura, rejeitou YHWH o seu povo? De modo nenhum! Porque 
também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus 
não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz 
de Elias, como fala a YHWH contra Israel, dizendo: YHWH, mataram os teus 
profetas e derribaram os teus altares; e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas 
que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil varões, que não 
dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou 
um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras; 
de outra maneira, a graça já não é graça.  
 
O remanescente que existiu e que continua a existir em Israel, é que faz com que 
os pactos possam continuar em vigor e que YHWH cumpra as suas promessas, a 
restauração para Israel nos últimos tempos. 
 

7:18 Delas não tenhas temor; não deixes de te lembrar do que YHWH, 
teu Elohim, fez a Faraó e a todos os egípcios;  

Esta parashá fala de cinco coisas para recordar: 

1.      Recordar os milagres de la salvação que experienciámos, 7:18. 

2.      Recordar todo o caminho por onde passámos, 8:2. 

3.      Recordar de onde saímos, 8:14. 

4.      Recordar a YHWH, 8:18. 

5.      Recordar o que erámos, 9:7. 

Estas memórias ajudam-nos a não cair em pecado e a sermos gratos ao Eterno e 
a louvá-lo todos os dias da nossa vida.  

“não deixes de te lembrar do que YHWH, teu Elohim, fez a Faraó e a todos os 
egípcios”; Qual é o antídoto contra o temor? Lembrar a revelação do poder do 
Eterno e confiar na Sua presença protectora, como lemos no Salmo 23:4a:  

“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, 
porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam”.  
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Aquele que tem fé na presença do Eterno, nunca teme.  

7:20  E mais: YHWH, teu Deus, entre eles mandará vespas, até que 
pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. 

A palavra hebraica traduzida geralmente como "vespa" é "tsirá", que, de acordo 
com Rashí, é uma espécie de insecto voador que lançava sobre os seus inimigos 
um veneno que os fazia impotentes e cegava os olhos onde quer que eles se 
escondessem. 

7:22 E YHWH, teu Elohim, lançará fora estas nações, pouco a pouco, de 
diante de ti; não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras 
do campo se não multipliquem contra ti.  
 

Os filhos de Israel teriam que passar por muitas mudanças ao entrar na terra. Para 
fazer grandes mudanças é melhor ir devagar, aos poucos, para não ser afogado 
por emoções ruins e outras coisas que podem nos prejudicar. 

Por outro lado, não podemos usar a palavra "gradualmente" como uma desculpa 
para não obedecer. Quando uma nova pessoa chega de novo à fé de Israel não 
pode assumir tudo de uma só vez. Precisa de um tempo de acompanhamento, cf. 
Atos 15:19-21.  

Mas se uma pessoa leva um longo tempo connosco sem fazer as mudanças 
necessárias, a fim de juntar-se ao povo de Israel e os seus costumes, devemos 
perguntar-nos se haverá rebelião em seu coração. Nesse caso, não se pode usar 
a palavra "gradual", como alguns têm o hábito de utilizar como uma desculpa para 
não obedecer. Indo devagar não significa não ser radical. Você tem que manter o 
mesmo zelo por tudo, e não acostumar-se à presença de idolatria e costumes 
pagãos, mas sim combatê-las até exterminá-las do nosso território. 

7:25 As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo; a prata 
e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, 
para que te não enlaces neles; pois abominação são a YHWH, teu 
Elohim  

 
Devemos destruir as imagens idólatras dentro do nosso território. A idolatria é um 
pecado contagiante, e por isso é tão importante aniquilá-la do nosso meio.  
 

7:26  Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas 
anátema, assim como ela; de todo a detestarás e de todo a abominarás, 
porque anátema é.  
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Tenha muito cuidado com o que entra em sua casa! Verifique todos os seus 
brinquedos dos seus filhos, toda a roupa que você tem, todas as revistas que 
tenha, cada imagem e foto que você tem, todo o objecto de enfeite, qualquer jóia, 
e todas as outras coisas que você tem.  

Todos os itens que foram usados para o culto de adoração pagã ou que tenham 
sido feitas em honra dos deuses, são abomináveis ao Altíssimo. Quando 
introduzimos esses objectos em casa faremos parte do juízo que cai sobre eles, 
cf. Josué 7.   

Em Actos 15:20a está escrito: 

“mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos,” 

Há que desfazermo-nos de todas as coisas que foram contaminadas pelo 
paganismo.  

8:1 Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os 
fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra 
que YHWH jurou a vossos pais. 

Os resultados da obediência são a vida, multiplicação e direito de viver na terra 
de Israel. Queres ganhar almas para o Reino vindouro? Guarda os mandamentos 
e te multiplicarás.  

Os resultados da obediência são vida, multiplicação (física mas também espiritual) 
e direito de viver na terra de Israel. Queremos ganhar almas para o reino 
vindouro? Guardemos os mandamentos e multiplicar-nos-emos (também através 
de filhos espirituais).  

8:2 E te lembrarás de todo o caminho pelo qual YHWH, teu Elohim, te 
guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te tentar, 
para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus 
mandamentos ou não.  

É importante lembrar o caminho por onde andámos, para não esquecermos:  

- A bondade de YHWH no meio dos problemas.  

- A punição por causa da desobediência.  

- As palavras que YHWH falou nesses locais.  

- As adversidades que cada um passou. 
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Quem se lembra de seus problemas permanece humilde. Em tempos de 
prosperidade é muito importante lembrar as dores que cada um de nós teve, de 
forma a sermos humildes. A melhor maneira de evitar cair no pecado do orgulho 
é reconhecer de onde veio a ajuda para mostrar apoio e apreço por ele. 

De acordo com este texto, YHWH tem quatro objectivos com a adversidade:  

1. Humilhar - a alma do homem é arrogante. A primeira coisa a aprender é a 
humildade.  

2. Experimentando - para poder haver promoção. Toda a prova tem por intenção 
fazer subir o provado.   

3. Para descobrir o que havia no coração - Quando você está sob pressão é 
mostrado o que está nele. 

4. Fazer saber por experiencia que não só de pão vive o homem, mas de toda a 
palavra que vem da boca do Senhor. 

8:3 E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que 
tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender 
que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca 
de YHWH viverá o homem.  

O Salmo 38 foi escrito para memorial (ver a introdução). Este salmo fala de todos 
os sofrimentos que um pecador deve experimentar pelos seus pecados. Por que 
lembrar um Salmo tão negativo? Para ser firme na prosperidade.  

É muito mais fácil se manter saudável (ESPIRITUALMENTE) quando há 
dificuldades do que quando há prosperidade, porque nos apegamos ao Eterno. 
Quando as coisas vão bem, é fácil orgulharmo-nos e esquecer-mos que tudo o 
que temos nos foi dado pelo Eterno, conforme 1 Coríntios 4:7: 

“Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o 
recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido?” 
 
Para que o Senhor possa prosperar-nos e levantar-nos, temos de ter muito 
presente o tempo de sofrimento por que passámos e não esquecer que foi o 
Senhor que nos tirou de ali. É perigoso para alcançar as alturas sem ter passado 
por muitas dores. 

No Salmo 119:67, 71 está escrito: 
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“Antes de ser afligido, andava errado; mas agora guardo a tua palavra (…) Foi-me 
bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos”.  
Mesmo Yeshua, o Messias teve que aprender a obediência através do sofrimento, 
como está escrito em Hebreus 5:8-9:  

 
“Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. E, sendo 
ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe 
obedecem”.  

O caminho para o reino passa por sofrimentos. Por isso, é muito importante 
lembrar os sofrimentos que passámos para não nos orgulharmos e cairmos no 
pecado em que satanás caiu, cf. Ezequiel 28:15-17; 1 Timóteo 3:06. 

8:4 Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé 
nestes quarenta anos.  

Neste texto, há a descrição de um milagre. Numa situação normal, as suas roupas 
ter-se-iam tornado velhas, e os pés teriam ficado calejados após tão longas 
caminhadas, mas tal não aconteceu.  

Os Israelitas, aquando da saída do Egipto, levaram vários bens do Egipto, e isso 
certamente incluiria roupas, contudo, o longo tempo que estes passaram no 
deserto, em situações normais causariam desgaste nas suas vestes, mas de uma 
forma sobrenatural, isso não aconteceu, e ficou registado para memória das 
gerações futuras. 

8:5 Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu 
filho, assim te castiga YHWH, teu Deus.   

O nosso Pai celestial é o grande exemplo para ter uma disciplina familiar 
adequada. Devemos tratar os nossos filhos como YHWH nos trata a nós, com 
muito amor e muita disciplina.  

Disciplina nunca é dada com a finalidade de destruir ou danificar, mas sim para 
produzir uma mudança, e um bom resultado na criança. Esse é o propósito da 
disciplina de nosso Pai celestial, como está escrito em Hebreus 12:5-11: 

“E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho 
meu, não desprezes a correcção do Senhor e não desmaies quando, por ele, fores 
repreendido; porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe 
por filho. Se suportais a correcção, Deus vos trata como filhos; porque que filho 
há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são 
feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Além do que, tivemos 
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nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos; não 
nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, para vivermos? Porque aqueles, 
na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia; mas 
este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na 
verdade, toda correcção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, 
mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela”.  

 
8:6 E guarda os mandamentos de YHWH, teu Elohim, para o temeres e 
andares nos seus caminhos.  
 

Andar nos caminhos de YHWH significa imitar a sua forma de ser e de agir.  

8:7-9 Porque o YHWH teu Elohim te põe numa boa terra, terra de ribeiros 
de águas, de fontes, e de mananciais, que saem dos vales e das 
montanhas; Terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras; 
terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem 
escassez, e nada te faltará nela; terra cujas pedras são ferro, e de cujos 
montes tu cavarás o cobre. 

A Torá menciona sete espécies de produtos da Terra de Israel: 

1- Trigo 
2- Cevada 
3- Uvas 
4- Figos 
5- Romeiras 
6- Azeite de oliveira 
7- Mel.  

Estas sete espécies são a base para o dízimo da produção agrícola na terra de 
Israel. Na época do Segundo Templo, os fariseus se perguntavam entre si, para 
ver se o dízimo era exigido de outros produtos da terra não mencionados na Torá.  

Nosso Mestre Yeshua entra na discussão e disse que temos também que dizimar 
o que não é mencionado na Torá, como diz em Mateus 23:23: 

“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dais o dízimo da hortelã, do 
endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia 
e a fé; deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas”.  

Há uma festa tradicional em Israel, que cai no inverno, celebrando o nascimento 
das árvores. É chamada de "Tu bi-Shevat" o dia 15 do mês de Shvat, mais ou 
menos em Fevereiro.  
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Nos tempos modernos, uma celebração faz-se com um programa especial, um 
seder, a fim de dar graças ao Eterno pelos produtos da terra de Israel, através de 
uma bênção sobre cada um destas sete espécies. 

8:10 Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás a YHWH, teu 
Elohim, pela boa terra que te deu.  

Aqui se encontra a base para o "Birkat ha-Mazon", a benção após a refeição. Há 
um só versículo em toda a Torá que nos ordena a dar graças a YHWH depois de 
comer.  

Por que a Torá não nos diz que há que dar graças antes de comer? Porque é mais 
fácil esquecer o Eterno quando o estômago está cheio. Esquecendo-se de dar 
graças pelo Alimento depois da refeição, é como esquecer-se de YHWH como o 
próximo verso diz:  

8:11 Guarda-te para que te não esqueças de YHWH, teu Elohim 

Quando há prosperidade, há uma tendência para esquecer o Eterno! Cuidado.  

Segunda Leitura: 8:12 – 9:3 

8:18 Antes, te lembrarás de YHWH, teu Elohim, que ele é o que te dá 
força para adquirires poder; para confirmar o seu concerto, que jurou a 
teus pais, como se vê neste dia. 
 

As riquezas são um resultado do pacto. O Senhor torna-te rico para confirmar a 
aliança. Se você estiver num pacto tem o direito de receber os benefícios do pacto. 
Sob o acordo, nós temos o direito de ter a abundância financeira. Se cumprirmos 
a nossa parte do convénio, podemos desfrutar destas bênçãos materiais, como 
está escrito em 1 Timóteo 6:17b.  

Se vivemos na escassez, devemos fazer a pergunta: Se os bens materiais são 
parte da aliança que temos com o Senhor porque não temos mais riqueza? Para 
responder a esta questão, apresentamos oito possíveis razões:  

1. Maldições familiares - Sofremos as consequências da desobediência de 
nossos antepassados. Se confessarmos os pecados de nossos antepassados 
e pedirmos perdão por eles não por eles pois cada um terá de se arrepender 
dos seus próprios actos, mas pedir sim perdão pela sua desobediência, 
mudando o nosso comportamento, e não fazermos como eles fizeram, 
obedecendo aos mandamentos, podemos quebrar essa maldição.  
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2. Maldições  regionais e / ou nacionais - Vivendo num país pobre é possível 
sermos parte do ambiente de pobreza desse local. As maldições que 
causaram essa pobreza não são levantadas sem o arrependimento do povo, 
acerca daqueles pecados que causaram essas maldições. Especialmente os 
três pecados capitais causam este tipo de maldição entre as nações: idolatria 
e ocultismo, derramamento de sangue inocente e sexo livre. 

 
3. Maldições - confessadas. Através da língua pode-se trazer riqueza ou pobreza 

sobre a sua vida. Não digamos "eu tenho" ou "eu sou pobre." Digamos "o 
Senhor vai dar-me tudo o que eu preciso." Diz a palavra: "Eu nunca vi o justo 
desamparado, nem seus filhos a mendigar o pão", Salmo 37:25. "O Senhor é 
o meu pastor e nada me faltará" Salmo 23:01. Em Romanos 10:10 está escrito: 
"Com a boca se confessa a respeito da salvação". A salvação implica que o 
homem é resgatado de uma situação que o limita para não cumprir os 
propósitos do Eterno. Assim que, a salvação também envolve a libertação de 
pobreza económica, e para obter esta salvação há que confessar a Torá com 
a boca. A confissão das palavras do Eterno salvar-nos-á da pobreza. 

 
4. Desobediência aos mandamentos, cf. Deuteronómio 28, Levítico 26. 

 
5. Retenção do dízimo, cf. Malaquias 3:09.  

 
6. Furto não restituído, cf. Zacarias 5:1-3.  

 
7. Prioridades equivocadas, cf. Ageu 1. As Prioridades do Eterno têm que ser as 

minhas. O que ele considera importante tem que ser importante para mim. Se 
você pode gastar mais dinheiro em um restaurante para uma refeição, do que 
na oferta para apoiar a Torá que dá instrução, então mostra que o seu 
estômago é mais importante do que o seu amor para com o Senhor. Você está 
mais interessado em satisfazer o seu desejo carnal do que o buscar o Reino 
do Eterno. Contudo, não devemos esquecer que tudo o que se dá a YHWH 
tem de ser por alegria e conforme nos manda a consciência. E tendo em conta 
que muitas das organizações religiosas têm no dízimo uma verdadeira 
extorsão e aproveitamento da boa vontade dos fiéis, há que reflectir bem de 
que forma podemos dar-nos ao Eterno. Se alguém gastar mais dinheiro com a 
saúde de um filho ou nas contas da casa não quer dizer que ame mais os filhos 
ou a própria casa do que ama a YHWH. Devemos abrir a mão para YHWH 
sempre, mas também tudo o que gastamos fora se for por razões bíblicas 
também já é em louvor do senhor.  

 
8. Motivações equivocadas, cf. Tiago 4:2-4; Provérbios 22:04.  
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9. Falta de oração, cf. Tiago 4:2.  

 
10. A má gestão - Quando aprendemos a gerir o que temos correctamente, o 

Senhor dá-nos muito mais. Se houver má gestão dos bens materiais, YHWH 
segura a mão porque ele não confia em nós. Se não conseguirmos administrar 
o pouco, como nos confiará o muito? 

9:1-2 Ouve, ó Israel, hoje, passarás o Jordão, para entrares a possuir 
nações maiores e mais fortes do que tu; cidades grandes e muradas até 
aos céus; um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e 
de que já ouviste: Quem pararia diante dos filhos dos gigantes?  

Se a população de Israel era maior do que 2.000.000 e cada nação das sete era 
maior, a população da terra de Canãa teria que ter sido mais de 15 milhões de 
habitantes. 

9:3 Sabe, pois, hoje, que YHWH, teu Elohim, que passa diante de ti, é 
um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti; e 
tu os lançarás fora e cedo os desfarás, como YHWH te tem dito. 

O Midrash relata que a população das sete nações foi dizimada antes da conquista 
dos filhos de Israel por meio de pragas e doenças. 

Terceira Leitura 9:4-29 

9:4-6 Quando, pois, YHWH teu Elohim os lançar fora, de diante de ti, não 
fales no teu coração, dizendo: Por causa da minha justiça é que YHWH 
me trouxe a esta terra para a possuir, porque, pela impiedade destas 
nações, é que YHWH as lança fora, de diante de ti. Não é por causa da 
tua justiça, nem pela rectidão do teu coração que entras a possuir a sua 
terra, mas, pela impiedade destas nações, YHWH teu Deus, as lança 
fora, de diante de ti; e para confirmar a palavra que YHWH teu Elohim, 
jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por 
causa da tua justiça que YHWH teu Elohim, te dá esta boa terra para 
possuí-la, pois tu és povo obstinado.  

Em Génesis 15:16b está escrito: 

“porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.” 
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Para enfatizar o ponto, a Torá fala três vezes que não é pela justiça de Israel que 
eles vão receber a terra. Estas três também se referem às vezes em que o povo 
de Israel retornaria à Terra.  

1- A primeira volta foi quando ele veio sob Josué - por causa da maldade destas 
nações, verso 4.  

2- A segunda vez foi quando eles voltaram de Babilónia sob a liderança de Esdras 
e Neemias - por causa da maldade destas nações, e para confirmar a aliança 
incondicional com Abraão, versículo 5.  

3- A terceira e última vez, de todas as nações nos últimos tempos - e não pela 
justiça do povo de Israel, sem não mencionar o mal das nações, versículo 6.  

9:7-8 Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste à ira YHWH, 
teu Elohim, no deserto; desde o dia em que saístes do Egipto até que 
chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra YHWH; pois, em Horebe, 
tanto provocastes à ira YHWH, que YHWH se acendeu contra vós para 
vos destruir.  

Este texto ensina-nos sobre a importância de ver Israel como um corpo colectivo. 
Aqueles que estavam lá presentes não tinham feito o bezerro de ouro. No entanto, 
foram identificados como os causantes da ira do Eterno no deserto e tiveram que 
levar a culpa do pecado de seus pais. As crianças têm a responsabilidade de 
carregar com as consequências dos erros de seus pais. Mas a principal finalidade 
pela qual Moisés enfatiza os momentos de rebelião do povo, é para ensiná-los os 
erros de seus antepassados para que os filhos não voltem a cometer os mesmos 
erros.   

9:9 Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do 
concerto que YHWH fizera convosco, então fiquei no monte quarenta 
dias e quarenta noites; pão não comi e água não bebi.  

O número 40 simboliza um tempo de teste e de preparação para poder passar de 
um nível para outro. Um ancião em Israel deve ser pelo menos 40 anos de idade. 
Não é bom pôr jovens em cargos de liderança elevados.   

9:19 Porque temi por causa da ira e do furor com que YHWH tanto estava 
irado contra vós, para vos destruir; porém, ainda por esta vez, YHWH 
me ouviu.  

Depois de 40 dias o Senhor disse-lhe para fazer duas novas tábuas. Em seguida, 
ele permaneceu mais 40 dias na montanha.  
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9:25 E prostrei-me perante YHWH aqueles quarenta dias e quarenta 
noites em que estava prostrado; porquanto YHWH dissera que vos 
queria destruir. 

Esta é uma repetição do tempo para a segunda vez, quando Moisés esteva na 
montanha. 

Quarta Leitura: 10:1-11 

10:1 Naquele mesmo tempo, me disse YHWH: Alisa duas tábuas de 
pedra, como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faze uma arca 
de madeira.  

Aqui vemos como YHWH renova o pacto com base na intercessão de Moisés em 
que ele expôs a sua própria vida para salvar o povo. Da mesma forma o pacto foi 
renovado com Israel através do sangue de Yeshua, que disse: "Este cálice é a 
aliança renovada no meu sangue." 

10:2 E, naquelas tábuas, escreverei as palavras que estavam nas 
primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca.  

Nas segundas tábuas, foram escritas na íntegra todas as palavras que constavam 
na primeira.  

10:8 No mesmo tempo, YHWH separou a tribo de Levi para levar a arca 
do concerto de YHWH para estar diante de YHWH, para o servir e para 
abençoar em seu nome até ao dia de hoje.  

 
A tribo de Levi foi escolhida por quatro coisas:  

1 - levar a arca; 

2 – estar diante do Eterno;  

3 - para servir ao Eterno;  

4 - abençoar em nome de YHWH;  

Somente os levitas podiam levar a arca, e só os sacerdotes foram escolhidos para 
abençoarem em nome de YHWH. Uma coisa depende da outra. Aquele que serve 
na prática pode obter uma posição importante diante do Eterno. Um 
relacionamento correcto com YHWH produz um serviço correcto. Um serviço 
correcto permite transmitir ao povo o que vem de YHWH.  



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

PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 46- EKEV 
 

  

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

 

"Até ao dia de hoje" - Hoje, os Cohanim, sacerdotes, continuam a ter o ministério 
de abençoar o povo de Israel, pronunciando a bênção aarónica sobre o povo nas 
sinagogas durante a oração de amidá. 

10:10 E eu estive no monte, como nos dias primeiros, quarenta dias e 
quarenta noites; e YHWH me ouviu ainda por esta vez; não quis YHWH 
destruir-te.  

De acordo com Rashí, os últimos 40 dias concluíram-se no Yom Kippur, o dia 10 
do sétimo mês. Assim, foi estabelecido esse dia como o dia do perdão. 

Quinta Leitura: 10:12-22 

10:12a “Agora, pois, ó Israel, que é o que YHWH, teu Elohim, pede de 
ti,”  

O que pede o Senhor de Israel? Os versos 12, 13, 20 e 21 nos dão a resposta:  

1. Temer a YHWH; 

2. Andar nos Seus caminhos  

3. Amá-lo  

4. Servi-lo 

5. Guardar os seus mandamentos 

6. Apegar-se a Ele  

7. Jurar em Seu Nome  

8. Louvá-lo 

O mais importante é temê-lo. Por isso vem em primeiro lugar. Sem o temor ao 
Eterno, tudo o resto não será realizado da maneira correcta.  

10:16 Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais 
endureçais a vossa cerviz.  

Cada pacto tem um ou mais sinais. Os concertos que o Senhor fez ao longo da 
história, tem cada um, um sinal em particular:  

- A aliança com Noé – o arco celeste, Génesis 9:12-13.  
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- A aliança com Abraão - a circuncisão na carne, Génesis 17:11.  

- A aliança com Israel no Sinai – o Shabat e a Torá, Êxodo 31:16-17; 34:28.  

- A aliança renovada com Israel – a entrega do Espírito, a circuncisão do coração, 
Romanos 8:16; Efésios 1:13-14; Colossenses 2:11 

Quando o Espírito entra numa pessoa, como resultado da ressurreição de 
Yeshua, uma operação ocorre no seu interior. É a circuncisão do seu coração, 
como está escrito em Colossenses 2:11  

“no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no 
despojo do corpo da carne: a circuncisão do Messias”.  

A pessoa que tem essa experiência sente no seu interior uma grande mudança. 
É o novo nascimento do qual se fala em João 3. A circuncisão da carne é uma 
sombra da circuncisão do coração. Aquele que tem a circuncisão na carne 
também precisa da do coração. Circuncisão do coração tem a ver com o 
cancelamento de tudo o que impede que o coração seja sensível. Está relacionada 
com o amor ao Eterno e à obediência à Torá, segundo Deuteronómio 30:6, onde 
está escrito: 

“E YHWH, teu Elohim, circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, 
para amares a YHWH, teu Elohim, com todo o coração e com toda a tua alma, 
para que vivas”.  

Romanos 2:25-26: 

“Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a Torá; mas, se 
tu és transgressor da Torá, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, 
a incircuncisão guardar os preceitos da Torá, porventura, a incircuncisão não será 
reputada como circuncisão?”  

“Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração”; 

Isto contrasta com Deuteronómio 30:6, onde está escrito: "YHWH circuncidará o 
teu coração". Por um lado, diz que o homem tem que fazer esta operação e, por 
outro lado, vemos que é YHWH que a faz. Disto aprendemos que há uma parte 
que toca ao homem e outra que cabe a YHWH, acerca da circuncisão do coração.  

Com esta expressão, Moisés disse que os israelitas necessitavam eliminar tudo o 
que impedia a sensibilidade de seus corações. Isto se faz através da Teshuvá 
(arrependimento), da Torá (do estudo da Torá) e da Tefilá (oração). 
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No entanto, o homem não pode eliminar o seu yetser hará, a sua má inclinação 
para o mal, o pecado que está dentro dele. Só pode confessá-lo e arrepender-se 
dos pecados que foram produzidos pela essa natureza pecaminosa.  

O que pode remover definitivamente o pecado que está dentro de nós é o Eterno, 
e o fará finalmente, através de Yeshua o Messias. Portanto, a circuncisão do 
coração que o Eterno faz, é chamada de "a circuncisão do Messias", cf. 
Colossenses 2:11. Esta circuncisão do Messias foi anunciada pelos profetas, 
como está escrito em Ezequiel 36:26-27: 

“E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei o 
coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro 
de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus 
juízos, e os observeis”. 
 
Aqui fala-se de uma operação interna no homem.  

“E porei dentro de vós o meu espírito” – Esta é uma experiência real que se obtém 
através da fé em Yeshua, o Messias, cf. Actos 19:1 e seguintes, e Gálatas 3:14.   

O coração de pedra é um coração insensível. É uma figura alegórica para falar do 
espírito não regenerado. A promessa dada por intermédio do profeta mostra como 
o Eterno decide mudar Ele mesmo o interior dos filhos de Israel nos últimos anos 
para obedecerem cuidadosamente aos mandamentos. Outro texto profético que 
fala desta realidade é Jeremias 31:33-34, onde está escrito:  

“Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz 
YHWH: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração; e eu serei 
o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, 
nem alguém, a seu irmão, dizendo: Conhecei a YHWH; porque todos me 
conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz YHWH; porque perdoarei a 
sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados”. 

Daqui aprendemos que a experiência obtida pela aliança renovada, através do 
sangue do Messias, afecta todo o interior da pessoa, de modo que a Torá está 
escrita no coração.  

Em Deuteronómio 5:29 está escrito: 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!  
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A resposta a esse clamor é: Yeshua HaMashiach é quem acabará por fazer com 
que os filhos de Israel tenham esse coração circuncidado para poder temer o 
Eterno e guardar todos os seus mandamentos. 

Em Colossenses 2:11 está escrito: “no qual também estais circuncidados com a 
circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne: a circuncisão do 
Messias”.  
 
"O corpo da carne" é uma referência ao yetser hará, a má inclinação, que em 
Ezequiel 36 é chamado de "coração de pedra", que está dentro de cada um de 
nós. Ao remover esse corpo de carne há uma maior sensibilidade no homem para 
receber os impulsos e ser guiado pelo Espírito e pela Torá do Eterno. 

Portanto, o resultado da circuncisão do Messias é a obediência aos 
mandamentos. Isto é consistente com o texto em Atos 5:32b, onde está escrito:  

“o Espírito do Santo, que Elohim deu àqueles que lhe obedecem”.  

Aquele que recebe a Yeshua como seu Salvador pessoal, experimenta um 
renascimento em seu interior, de forma que o seu espírito é regenerado e, 
portanto, o Espírito do Eterno vem habitar no seu interior. Com esta shechiná 
(presença divina), o crente pode prevalecer sobre a inclinação para o mal que 
ainda permanece no seu interior, e que não foi completamente removida. Apenas 
o seu domínio foi eliminado dentro dele. No entanto, quando o Messias vier pela 
segunda vez será finalmente eliminado o yetser hara para que possamos ser 
plena e eternamente fiéis aos mandamentos da Torá.  

Sintetizando: 
 
1- A circuncisão na carne – é uma sombra da circuncisão do coração.  
 
2- A circuncisão do coração é feita em dois níveis - o homem faz a sua parte e o 
Eterno faz a sua parte.  

3- A parte do Senhor tem duas fases - A primeira é quando introduz o seu Espírito 
no nosso interior para remover o domínio da má inclinação para o mal em nós. A 
segunda fase será quando o Eterno remover definitivamente o yetser hará em 
nós, com a segunda vinda do Messias. 

10:18 “que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe 
pão e veste.”  
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O amor ao estrangeiro demonstra-se ao dar-lhe alimento e vestimentas. São as 
duas necessidades básicas do homem.  

10:19 Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra 
do Egipto.  

A palavra hebraica traduzida como "estrangeiro" é "guer". Como vimos 
anteriormente, existem diferentes tipos de "guer". Os convertidos à fé de Israel 
(prosélitos) também são chamados de "guer".  

Este é o significado que os rabinos dão à palavra neste texto, que há que tratar 
os convertidos com muito amor e respeito, porque eles fizeram um grande 
sacrifício quando se converteram à fé de Israel.  

No entanto, a palavra "guer", neste caso, não se refere, em primeiro lugar, ao que 
faz proselitismo, já que o texto fala que os filhos de Israel foram "guerim" (plural 
de "guer") no Egipto, e os israelitas não eram convertidos no Egipto. Então, se 
"ger" significa estrangeiro na segunda parte do versículo, deve ter o mesmo 
significado na primeira parte do versículo. 

Isso nos ensina que não podemos limitar o nosso amor para aqueles que estão 
dentro do pacto abraâmico. Temos que amar a todos, judeus e não-judeus, 
israelitas e não-israelitas. Yeshua fala na parábola do Bom Samaritano, que 
devemos amar a todos os estrangeiros, cf. Lucas 10.  

10:21 Ele é o teu louvor e o teu Elohim, que te fez estas grandes e 
poderosas coisas que os teus olhos têm visto.  

Aqui encontramos a palavra hebraica "Tehila" que significa "louvor", "hino" "Ações 
memoráveis", "fama". Cada um tem um louvor na sua vida. 

Se substituirmos o Eterno YHWH pelo Messias em nossos louvores não estamos 
seguindo as Escrituras. Há apenas um versículo em todo o livro dos Salmos que 
nos manda a honrar o Filho. Cento e cinquenta Salmos falam de exaltar o Padre. 
Então, se cantamos louvores a Yeshua em vez do Pai inclinamo-nos para uma 
teologia da substituição, em vez de uma teologia bíblica. De qualquer forma, 
podemos louvar a Yeshua como ele é elogiado no céu (ver Apocalipse), mas 
nunca pô-lo no lugar do Pai em nossos louvores.  

Sexta Leitura: 11:1-9 
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11:1 Amarás, pois, YHWH, teu Elohim, e guardarás a sua observância, 
e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os 
dias. 

Todos os dias temos de obedecer, todos os dias devemos lembrar a Torá do 
Eterno.  

11:2 E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem 
e não viram a instrução de YHWH, vosso Elohim, a sua grandeza, a sua 
mão forte, e o seu braço estendido;  

A palavra hebraica traduzida como "disciplina" é "musar", que significa "instrução", 
"educação", "castigo", "repreensão". É a única vez que esta aparece no 
Pentateuco. O termo aparece 50 vezes no Tanach, principalmente no livro de 
Provérbios, onde é usado 31 vezes. A palavra é usada no hebraico moderno como 
ética ou moral.  

11:7 porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra 
que fez YHWH. 

O amor ao Eterno não é baseado em ideias abstratas, mas em realidades vividas. 
A fé da Bíblia não é uma invenção. A nossa fé não pode ser baseada na sabedoria 
humana, mas no poder de Elohim, cf. 1 Coríntios 2:5.  

Se a nossa fé estiver apenas no campo intelectual, iremos vacilar nos tempos de 
crise. Certifique-se de que você tem experiências reais com Elohim e seu Messias. 

Em Actos 4:20 está escrito: “porque não podemos deixar de falar do que temos 
visto e ouvido”.  

 
1ª João 1-3 O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que 
temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida (porque a vida 
foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida 
eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada), o que vimos e ouvimos, isso 
vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco; e a nossa 
comunhão é com o Pai e com seu Filho Yeshua haMashiach. 

João 1:14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como 
a glória do Unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade.  

João 1:46 Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe 
Filipe: Vem e vê. 
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Nós não estamos proclamando ideias, mas realidades, coisas vividas, 
experimentadas, testadas, sondadas, vistas e ouvidas. Se você ainda não 
experimentou uma verdade que você proclama, a sua mensagem não terá poder, 
será vazia. A Bíblia é história viva. 

11:8 Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para 
que vos esforceis, e entreis, e possuais a terra que passais a possuir;  

A obediência aos mandamentos dá-nos força para resistir ao inimigo e conquistar 
a terra que nos pertence. Por outro lado, a desobediência provoca fraqueza em 
nós. Queremos ser fortes? Obedeçamos aos mandamentos quando ninguém nos 
vê.  

Sétima Leitura: 11:10-25 

11:10-11 Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do 
Egipto, donde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com 
o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra 
de montes e de vales; da chuva dos céus beberá as águas;  

 
Há uma grande diferença entre o Egipto e a terra de Israel. No Egipto tinham de 
irrigar as culturas manualmente. Na terra de Israel não é necessário. Egipto 
depende do rio. Todo o sistema de vida gira em torno do rio Nilo. Em Israel, as 
pessoas têm que confiar no Eterno para terem chuva. Assim, é necessário ter um 
bom relacionamento com Aquele que envia a chuva, para que não haja fome.  

Outra diferença importante entre o Egipto e Israel é que no Egipto não há pedras 
naturais. Então eles tiveram que fazer tijolos para construir edifícios  

11:12b, 14b desde o princípio até ao fim do ano (…) o teu cereal, e o teu 
mosto, e o teu azeite.  

 
O grão é colhido na Primavera, em Nisan (Março/Abril), as uvas no final do verão 
e no início do Outono (Agosto-Setembro), pouco antes de Sukot, e as azeitonas 
são colhidas no Inverno (Dezembro-Janeiro). Isso nos ensina que o final do ano 
não é antes de Yom Teruah, o primeiro dia do sétimo mês. Assim, de acordo com 
a Torá o Ano Novo não cai no primeiro dia do sétimo mês, mas sim no primeiro 
dia do primeiro mês. 

11:13-21 Este texto é o segundo texto do shemá. No judaísmo tradicional fala-se 
de dois jugos, o jugo do Reino e o jugo da Torá. Estes dois jugos estão 
expressados nos dois primeiros textos do Shemá.  
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Em Deuteronómio 6:4-9 está escrito: 

“Ouve ò Israel, YHWH é o Nosso Elohim, YHWH é Um. Amarás pois YHWH teu 
Elohim com todo o teu coração, e com toda a tua alma e com todas as tuas 
possibilidades. E estas palavras eu hoje te ordeno, estarão sobre o teu coração; 
e as repetirás aos teus filhos, e falarás delas quando estiveres sentado na tua 
casa e quando andares em caminho, quando te deitares e quando te levantares. 
E atá-las-ás como um sinal sobre o teu braço e serão por frontais entre os teus 
olhos. E as escreverás nas ombreiras da tua casa e nas tuas portas”.   

Este texto fala do jugo do Reino, que inclui voluntariamente aceitar pessoalmente 
o Eterno como nosso único Elohim. Portanto, este texto é escrito no singular: 
“Amarás, tu, tu ensinarás etc”. O segundo jugo, o da Torá é encontrado em 
Deuteronómio 11:13-21: 

“E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te 
ordeno, de amar YHWH, teu Elohim, e de o servir de todo o teu coração e de toda 
a tua alma, então, darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a 
serôdia, para que recolhas o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite. E darei erva 
no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos, que o vosso 
coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis 
perante eles; e a ira de YHWH se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não 
haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que 
YHWH vos dá. 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, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, 
e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te; e escreve-as nos 
umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias 
e os dias de vossos filhos na terra que YHWH jurou a vossos pais dar-lhes, como 
os dias dos céus sobre a terra”.  
 
Neste texto que fala do jugo da Torá com o pronome “vos” que alterna entre uma 
forma singular e plural. No primeiro jugo, o Reino, só há uma maneira pessoal, 
original, "amarás, tu ensinarás, escreverás e assim por diante."  
 
Mas neste jugo da Torá, vemos que se usa a forma plural "obedeceis, nós, vosso, 
vossa” mas logo, no versículo 14 vai passando a singular "recolhas...” etc "e, em 
seguida, voltar novamente para o plural nos versículos 16-19a: "cuidai-vos... ", em 
seguida, passa novamente para o singular nos versos 19b-20: "te..." e a plural no 
versículo 21: “vossos…". 

Isso nos ensina que o jugo da Torá está definido para que possamos viver nossas 
vidas privadas, em obediência num relacionamento com o povo de Israel que está 



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

PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 46- EKEV 
 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 25 

 

no lugar onde estamos. Portanto, não é suficiente viver sozinho diante de YHWH. 
Precisamos formar parte de um colectivo, e este é o resultado directo do trabalho 
da Torá nas nossas vidas. Não se pode amar YHWH e odiar o seu irmão, é 
impossível, pois o amor ao Eterno leva necessariamente a amar o próximo, 
primeiro os mais próximos e, em seguida, aqueles que estão além dos 
conhecidos. 

Em Efésios 4:1-6 está escrito: 

“Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com 
que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, 
suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do 
Espírito pelo vínculo da paz: há um só corpo e um só Espírito, como também 
fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; um só Senhor, uma 
só fé, um só baptismo; um só Elohim e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por 
todos, e em todos”.  

Em Filipenses 2:1-4 está escrito: 

“Portanto, se há algum conforto no Messias, se alguma consolação de amor, se 
alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afectos e compaixões, 
completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo 
ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, 
mas por humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não 
atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o 
que é dos outros”.  

 
 Colossenses 1:3-4; 3:12-15: Graças damos a Elohim, Pai de nosso Senhor 
Yeshua haMaschiach, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé no 
Messias Yeshua e do amor que tendes para com todos os santos (…) Revesti-
vos, pois, como eleitos de Elohim, santos e amados, de entranhas de misericórdia, 
de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos 
outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro; assim 
como o Messias vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-
vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Elohim, para a qual 
também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede 
agradecidos.  
 
1 Tessalonicenses 4:9-10: Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais 
de que vos escreva, visto que vós mesmos estais instruídos por Elohim que vos 
ameis uns aos outros; porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos 
que estão por toda a Macedónia. Exortamos-vos, porém, a que ainda nisto 
continueis a progredir cada vez mais. 
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1 Pedro 4:8 Mas, sobretudo, tende amor fervoroso uns para com os outros, porque 
o amor cobrirá a multidão de pecados,  

A experiência da salvação, com a aceitação dos dois jugos, o jugo do reino e o 
jugo da Torá, é maravilhosa, e transforma a nossa vida pessoal. Mas há mais. À 
medida que crescemos no conhecimento do Eterno através da Sua Torá, 
conforme foi revelada através de Moisés e do Messias Yeshua, vamos entrar 
numa nova dimensão de nossa vida espiritual, a dimensão do colectivismo.  

É verdade que temos uma responsabilidade perante YHWH sobre as nossas vidas 
pessoais. Todos serão julgados, Individualmente, de acordo com seu próprio 
trabalho, em pensamentos, palavras e acções. Mas as nossas vidas não foram 
criados para serem ilhas separadas dentro de um lago, mas sim membros de um 
corpo, um colectivo, uma grande família, a grande família dos filhos de Abraão, o 
povo de Israel. 

11:13 E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos 
que hoje te ordeno, de amar YHWH, teu Elohim, e de o servir de todo o 
teu coração e de toda a tua alma, 

Rashí menciona que servir ao Senhor neste texto refere-se a oração como está 
escrito em Daniel 6:13, 20: 

Então, responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de 
Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste; antes, três vezes 
por dia faz a sua oração (…)E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz 
triste; e, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo! Dar-se-ia o caso 
que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões” 

11:14 então, darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a 
serôdia, para que recolhas o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite. 

Este texto refere-se “a chuva a seu tempo” como resultado da obediência. Cinco 
pecados retêm a chuva: idolatria, imoralidade, violência, pedidos públicos de 
caridade não concretizados, e retenção do dízimo.  

Ao interpretar o texto de forma alegórica, podemos também dizer que a obediência 
à Torah traz chuva do Espírito sobre o povo, cf. Joel 2:23, 28; Tiago 05:07. 

11:21 para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos 
na terra que YHWH jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus 
sobre a terra.  
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YHWH jurou dar a terra de Canaã aos patriarcas. Este é um dos textos do 
Pentateuco que demonstra que deve haver uma ressurreição para que esta 
promessa possa ser cumprida. Isto também nos ensina que Abraão, Isaque e 
Jacob não subirão ao céu depois da sua ressurreição, mas sim que herdarão a 
terra de Israel. 
 

11:22 “Porque, se diligentemente guardardes todos estes mandamentos 
que vos ordeno para os guardardes, amando YHWH, vosso Elohim, 
andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes. 

 
Rashí menciona que é impossível achegar-se literalmente ao Eterno porque ele é 
um fogo consumidor cf. 10:20. A forma como nos devemos achegar ao Eterno é 
achegarmo-nos aos seus mandamentos dando ouvidos à Sua instrução.  

No entanto, através da regeneração do espírito no pacto renovado, há uma 
maneira para entrar em direcção ao trono do Senhor em espírito e apegar-se a 
ele dia e noite. Não percamos esta oportunidade, caros leitores. 

11:24 “Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o 
deserto, desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até ao mar ocidental, 
será o vosso termo 

 
Este é o território que Israel finalmente terá com a segunda vinda do Messias.  
 
Shavua Tov.  
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