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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 47- Reé (Observa) 
(Deuteronómio 11:26 – 16:17) 

 
Referência nos Profetas: Isaías 54:11 – 55:5 
Referência nos Escritos Apostólicos: 1 João 4:1-6 
Salmo complementar: 97 
 
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: 47- Reé (de Deuteronómio 11:26 – 16:17)  

Significa “Observa!” É mais forte que a palavra shemá que fala de “ouvir” e obedecer. Tem 
a ver com uma percepção mais profunda, uma visão interior, com os “olhos” do coração. 

Primeira Leitura: 11:26 a 12:10  

11:26-28 Observa [reé] que, hoje, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição: 
a bênção, quando cumprirdes os mandamentos de YHWH, vosso Elohim, que 
hoje vos ordeno; a maldição, se não cumprirdes os mandamentos de YHWH, 
vosso Elohim, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para 
seguirdes outros deuses que não conhecestes.  

YHWH apresenta duas opções para que o homem possa escolher. É uma evidência clara 
de que o homem foi criado com libre arbítrio. O homem pode decidir se quer viver desligado 
ou conectado com o Eterno. Esta é a razão pela qual esta parashá começa com a palavra 
“rée”, “observa”.  

A “observação” que devemos fazer é olhar para ambas as opções e logo tomar a decisão 
correcta. Se o homem tivesse sido criado um autómato, ou uma máquina, não teria opção 
de escolha. Cada um de nós tem essa liberdade, a liberdade de escolha, ninguém é 
obrigado a obedecer ou a pecar, isto porque o Eterno não quer autómatos pré-
programados, mas sim pessoas que o desejam servir de sua livre e espontânea vontade. 

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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Podemos optar pelo caminho oposto, o do pecado, mas essa liberdade não nos isenta da 
responsabilidade e das consequências dessa escolha. Podemos escolher entre a bênção 
e a maldição, que são as consequências da obediência e a desobediência, 
respectivamente.  

A bênção, e a maldição são duas forças sobrenaturais que operam no mundo invisível e 
manifestam-se no mundo visível.  

Com base nesse versículo, os antigos afirmam: “Todo aquele que crê na idolatria é como 
se tivesse negado toda a Torá”.   

11:29 Quando, porém, YHWH, teu Elohim, te introduzir na terra a que vais para 
possuí-la, então, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição 
sobre o monte Ebal.  

 
Os rabinos discutem se realmente se pode falar de uma montanha de maldição e outra de 
bênção. Segundo Rashí, isso refere-se ao facto da bênção e da maldição serem 
anunciadas sobre estes dois montes respectivamente. Nachmánides, escreve que a 
bênção e a maldição não estão ligados a uma montanha específica.  
 
Não podemos pensar que a maldição vem da montanha, mas é sim uma forma de ilustrar 
ambas as realidades. O povo tinha que pronunciar a bênção numa montanha e a maldição 
noutra montanha. 
 
Existe uma forma simples de entender a “montanha”, visto que a bênção e a maldição, são 
ambas metas de dois percursos diferentes; uma caminhada, uma subida pela montanha, 
que representa uma conduta de vida santa, ou uma conduta de transgressão. No final dessa 
caminhada, a pessoa alcançará a bênção, ou a maldição, consoante a escolha que fez 
como padrão de vida, uma vida pautada pela santificação, ou pelo pecado.   

 
11:30 Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr-do-sol, na 
terra dos cananeus, que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais 
de Moré? 

 
As duas montanhas, Gerizim e Ebal, são muito provavelmente aquelas que hoje em dia 
ainda se chamam pelos mesmos nomes, ainda que existem rabinos que discordam disso, 
como o caso de Eliezer, que diz que as colinas ficavam no outro lado do Jordão.  
 
O monte Ebal, está 938 metros acima do nível do mal, e está a norte, e o monte Gerizim, 
tem 868 metros de altitude, e está a sul.  
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O monte Ebal, onde se pronunciava a maldição, é mais alto do que o monte Gerizim. É 
interessante relacionar isso com o facto de que o topo do monte, representa o juízo sobre 
a pessoa sobre a qual cai a maldição. Basicamente, a maldição é aplicada após uma 
jornada mais longa do que a jornada que se percorre para subir o monte Gerizim.  
 
Isso dá-nos indícios para crer que essa relação demonstra que o Eterno espera até ao 
último momento para que o ímpio se arrependa. O Eterno dá-lhe o máximo tempo possível 
para que haja arrependimento, contudo, caso isso não aconteça, ao fim da sua jornada, a 
maldição recairá sobre ele.  
 
A maldição não é um simples castigo; a maldição é destrutiva e irreversível. Basicamente 
quando a maldição é aplicada sobre alguém, significa que o seu nome foi riscado do livro 
da vida.  
 
No vale entre estes dois montes encontra-se a cidade de Siquém. Havia uma rota 
importante que passava por esse lugar que ligava Israel ao resto do mundo. Era um lugar 
de encontro entre os viajantes, entre o norte, sul, este e oeste. Aqui foi onde Abraão fez o 
seu primeiro altar, cf. Génesis 12:6-7; e aqui foi sepultado José, cf. Josué 24:32.  
 
Em João 4, há uma discussão religiosa entre o Messias judeu e uma samaritana, sobre o 
lugar de adoração. Nesse contexto, a palavra adoração tem a ver com o culto de sacrifícios. 
Os samaritanos continuam a crer que Gerezim foi o local escolhido como o monte onde o 
Eterno iria fazer habitar o Seu nome, e por isso continua a sacrificar animais ali.  

 
12:2-3 “Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides 
desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os 
outeiros e debaixo de toda árvore frondosa; deitareis abaixo os seus altares, e 
despedaçareis as suas colunas, e os seus postes-ídolos queimareis, e 
despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome 
daquele lugar.”  
 

O texto que fala da destruição dos lugares de culto pagão e de apagar os nomes dos deuses 
falsos, contrasta com o versículo seguinte que diz “Assim não fareis para com YHWH, vosso 
Elohim”, o que indica, primeiramente, que não se pode servir ao Eterno da mesma forma 
como os idólatras faziam com os seus deuses, nem levantar altares ao Eterno em qualquer 
lugar, mas somente no lugar escolhido por Ele. Os rabinos também interpretam este texto 
dizendo que é proibido destruir coisas e lugares que tenha sido utilizados no culto ao Eterno.   

 
12:4 “Não fareis assim(…) 

 
Se comparar-se com o vs. 3 que diz: “apagareis o seu nome” podemos concluir que não 
podemos apagar o Nome de YHWH de nenhum lugar. Daqui vem a interpretação rabínica 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 47- REÉ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 4 

 

de que é proibido destruir coisas que levam o nome do Eterno. Contudo, o costume 
massorético de substituir o Nome do Eterno – YHWH – pelo termo ADONAI, acaba por 
contradizer a própria interpretação/tradição do judaísmo rabínico.  
 

12:5 mas buscareis o lugar que YHWH, vosso Elohim, escolher de todas as 
vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação; e ali vireis.  

Há um lugar específico que o Eterno escolheu para colocar ali o Seu Nome. Em nenhum 
outro lugar é permitido oferecer sacrifícios queimados. Segundo a Mishná, o tabernáculo 
esteve nos seguintes lugares:  

Guilgal: 14 anos; 

Shiló: 369 anos; 

Nov: 13 anos; 

Guivón: 44 anos.  

Isto perfaz um total de 440 anos. 

Depois da construção do templo em Jerusalém, os sacrifícios nos lugares altos ficaram 
proibidos para sempre, à excepção do sacrifício que o profeta Elias fez no monte Carmelo, 
quando tinha recebido autorização especial divina, com o propósito de fazer retornar o povo 
a YHWH.  

Como os profetas não podiam introduzir inovações na revelação, somente desenvolver algo 
que já tinha sido dado através de Moisés, temos que perguntarmo-nos onde é que na Torá 
de Moisés encontramos o lugar escolhido pelo Eterno para ali fazer habitar o Seu Nome 
permanentemente.  

Há dois testemunhos acerca de Jerusalém no Pentateuco. O primeiro encontra-se em 
Génesis 14:18 no célebre texto sobre Melquisedeque que era rei e sacerdote em Salém. 
Salém é o mesmo lugar que Sião, ou seja, Jerusalém, conforme o Salmo 76:2: 

“Em Salém, está o seu tabernáculo, e, em Sião, a sua morada”. 
 
O Messias terá o ministério eterno de Melquisedeque, ao ser Rei e Sacerdote na mesma 
cidade, Jerusalém, como lemos no Salmo 110:4:  
 
“YHWH jurou e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 
Melquisedeque.  
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O segundo testemunho que temos no Pentateuco de um lugar escolhido pelo Eterno para 
ali fazer habitar o Seu Nome, encontra-se em Génesis 22, onde nos é relatado o episódio 
do sacrifício (não consumado) de Isaque, sobre o altar num dos montes da terra de Moriá.  

Em Génesis 22:14 está escrito: 

“E pôs Abraão por nome àquele lugar – YHWH Proverá [yiré]. Daí dizer-se até ao dia de 
hoje: No monte de YHWH se proverá [yiraé].”.  

A tradução aramaica de Onkelós diz em Génesis 22:14: 

“Abraão adorou e orou neste lugar e disse diante do Eterno: Aqui as gerações futuras 
adorarão…” 

O lugar onde Abraão sacrificou o seu filho Isaque, foi um lugar escolhido por YHWH, e esta 
verdade foi revelada a Abraão e aos seus descendentes, de tal forma, que continuam a 
reconhecer “até hoje” que nesse lugar o Eterno o mostrará. Mostrará o quê?  

Mostrará o ponto fundamental de todo o plano de redenção, a morte do Cordeiro! Nesse 
lugar, morreu Yeshua, como substituto para todos os homens que venham a arrepender-
se! E assim, YHWH mostrou a todo o mundo a Sua justiça completa ao perdoar ao pecador 
os seus pecados.  

O Midrash fala da ligação entre os dois nomes que foram dados a este lugar por Abraão e 
Melquisedeque. Abraão chamou a esse lugar Yiré e Melquisedeque o chamou de Shalem, 
que significa “completo”, “terminado”. Se juntarmos ambas as palavras formamos a palavra 
Yeru-shalam. O nome actual surge de forma diferente “Yerushalayim”.  

Nos textos hebraicos mais antigos, não aparece o yud no final no nome da cidade, cf. Josué 
10:1, onde o nome Yerushalam aparece pela primeira vez. Logo vemos como o nome do 
mesmo lugar muda para Yerushalayim, como se fosse no plural.  

Será que YHWH assim mostra-nos que há duas cidades chamadas Yerushalayim, uma 
terra, imperfeita, e outra celestial, que substituirá a actual na terra? Veja-se Apocalipse 3:12; 
21:2. 

No lugar onde Abraão reconheceu o ministério superior de Melquisedeque e viu a morte e 
ressurreição do Filho, foi logo edificado o Templo de Salomão e o segundo Templo que 
esteve em pé quando Yeshua foi enviado ao mundo, e será o mesmo lugar onde logo se 
edificará o terceiro Templo, amén.  

No Salmo 132:1-5 está escrito: 
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“Lembra-te, YHWH, a favor de David, de todas as suas provações; de como jurou a YHWH 
e fez votos ao Poderoso de Jacó: Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito 
em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até 
que eu encontre lugar para YHWH, morada para o Poderoso de Jacó.” 
 
David foi o instrumento que o Eterno escolheu para finalmente fixar o lugar de culto 
escolhido por YHWH.  

No Salmo 132:13-14 está escrito: 

“Pois YHWH escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada: Este é para sempre o lugar do 
meu repouso; aqui habitarei, pois o preferi”. 
 
O monte Sião foi escolhido para sempre para ser o lugar onde se fixaria o Nome do Eterno.   

 
12:7 “Lá, comereis perante YHWH, vosso Elohim, e vos alegrareis em tudo o que 
fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado YHWH, vosso 
Elohim.”  

O acto de se sentar à mesa foi criado pelo Eterno para poder estar em graças diante Ele. 
Em Jerusalém o povo aprendeu como se deve sentar e comer diante do Eterno. Por isso, 
a mesa da casa de um crente em YHWH, é um lugar sagrado, considerado como um altar. 
A mesa é um lugar de encontro com o Eterno para toda a família. Portanto, é importante 
que todos os membros da família comam juntos para se poderem encontrar com YHWH 
numa comunhão familiar.  

12:10-11a “Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar 
YHWH, vosso Elohim; e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, 
e morareis seguros. Então, haverá um lugar que escolherá YHWH, vosso Elohim, 
para ali fazer habitar o seu nome; a esse lugar fareis chegar tudo o que vos 
ordeno: os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a 
oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos a YHWH…” 

A Torá mostra, de forma profética, o momento em que se estabeleceria o lugar permanente 
para o Nome do Eterno. Vemos neste texto que tinha que ser, não apenas após a conquista 
de 14 anos sob a liderança de Josué, mas também somente após o povo de Israel obtivesse 
paz entre os inimigos em redor. Isto não aconteceu até ao tempo do Rei David, que travou 
muitas guerras e subjugou todos os povos inimigos de Israel, cf. 1 Crónicas 18-20.  

Em 2 Samuel 7:1-2 está escrito: 
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“Sucedeu que, habitando o rei David em sua própria casa, tendo-lhe YHWH dado descanso 
de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de 
cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda.” 

Em 1 Crónicas 21-22  fala-se da compra do campo onde o templo iria ser edificado, a norte 
da cidade de David. Mas ainda que o rei David tivesse um grande desejo de construir o 
templo, não o pôde fazer, por que tinha derramado muito sangue. Por isso, o seu filho 
Salomão foi o escolhido para levar a cabo essa obra magnífica, como está escrito em 1 
Crónicas 22:8-10:  

 “Porém a mim me veio a palavra de YHWH, dizendo: Tu derramaste sangue em 
abundância e fizeste grandes guerras; não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito 
sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será 
homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor; portanto, 
Salomão será o seu nome; paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará 
casa ao meu nome; ele me será por filho, e eu lhe serei por pai; estabelecerei para sempre 
o trono do seu reino sobre Israel.” 

Desde então, Jerusalém é o lugar onde o Nome do Eterno é fixado para sempre, e é ali 
onde o Filho de David, o Messias Yeshua, em breve, se sentará sobre o trono de David 
para governar sobre as doze tribos de Israel e as nações, como lemos em Lucas 1:32-33: 

 “Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de 
David, seu pai; ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim” 

Segunda Leitura: 12:11 – 12:28 

12:12 “Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides 
desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os 
outeiros e debaixo de toda árvore frondosa.”  
 

Na presença do Eterno há alegria. Ao ter contacto com YHWH no espírito, sentimos grande 
alegria, e se porventura não sentirmos essa alegria, provavelmente não estaremos 
conectados, e estaremos afastados do Eterno, logo algo está pode estar a falhar. E se não 
temos essa alegria, é porque o nosso espírito não está conectado com Ele, como está 
escrito em Gálatas 5:22a: 

 “Mas o fruto do Espírito é… alegria…” 

12:16, 23 “Tão-somente o sangue não comerás; sobre a terra o derramarás como 
água…  Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida; 
pelo que não comerás a vida com a carne.” 
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Dez vezes se menciona esta proibição nas Escrituras para os filhos de Israel, cf. Levítico 
3:17; 7:26; 17:10-12, 14; 19:26; Deuteronómio 12:16; 23, 24, 25; 15:23.  
 
Além disso, este mandamento tinha sido dado anteriormente a todos os filhos de Noé, cf. 
Génesis 9:4, e aplica-se portanto, a todos os homens do mundo.  
 
Por essa razão, devemos ter cuidado com as carnes que comemos, que poderão não ter 
sido mortas da forma correcta, isto é, uma carne está apta para ser comida, quando é morta 
da forma correcta, através da degolação. Dessa forma o animal não sofre e todo o sangue 
é retirado. Caso não tenhamos a certeza, de que forma o animal foi morto, devemos 
procurar muito bem e cozinhar bem a carne, de modo a não ficar a carne crua, isto é, em 
sangue.  
 

12:17-18 “Nas tuas cidades, não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do 
teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogénitos das tuas vacas, nem das tuas 
ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas, que houveres prometido, nem as 
tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos; mas o comerás perante 
YHWH, teu Deus, no lugar que YHWH, teu Deus, escolher, tu, e teu filho, e tua 
filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que mora na tua cidade; e perante YHWH 
teu Deus, te alegrarás em tudo o que fizeres.  

 
Aqui fala-se do segundo dízimo e outras coisas que têm que ser comidas no lugar que 
YHWH escolheu.  

 
12:19 Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. 

 
Pelo facto dos levitas, como classe sacerdotal, não terem tido direito a herança na terra, é 
dever de todas as outras tribos garantirem o seu sustento. Este mandamento só se aplica 
na terra de Israel, onde o Levita não teve herança; já na diáspora não é apenas a tribo de 
Levi que está sem herança na terra, mas sim todo o Israel, até que o Messias volte.  
 

12:21 “Se estiver longe de ti o lugar que YHWH, teu Deus, escolher para nele pôr 
o seu nome, então, matarás das tuas vacas e tuas ovelhas, que YHWH te houver 
dado, como te ordenei; e comerás dentro da tua cidade, segundo todo o teu 
desejo.  

 
Refere-se ao facto de que na medida em que nem todos vão viver perto do tabernáculo e 
assim oferecer as suas ofertas de paz, que são comidas na presença do Eterno, na terra 
de Israel é então permitido comer carne fora do tabernáculo e do templo.  
 
É lícito comer toda a carne que se deseja, contando que seja kasher (apropriada para 
consumo tendo em conta as leis de Levítico 11 e Deuteronómio 14).  
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12:23 Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida; 
pelo que não comerás a vida com a carne.  

Mais uma vez é citada a importância de não se comer sangue, nem qualquer animal que 
esteja vivo.  

12:24 Não o comerás [o sangue]; na terra o derramarás como água  
 

Esta é a forma apropriada de matar um animal, ou seja, através da degolação, pois dessa 
forma o animal não sofre, já que a morte é imediata, e o sangue não coagula, visto que 
verte como água.  
 

12:25 Não o comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, 
quando fizeres o que é recto aos olhos de YHWH.  
 

“quando fizeres o que é recto aos olhos de YHWH”” Esta frase está em contraste com o 
versículo 12:8b onde diz: “cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos,”. Nestes dois 
versículos está a diferença entre a vida e a morte! 

Terceira Leitura: 12:29 – 13:18 

12:30 guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante 
de ti; e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: Assim como serviram 
estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. 

Neste texto vemos a grande importância de sermos radicais relativamente à idolatria e tudo 
aquilo que tem a ver com o culto pagão. A idolatria é tão maligna e tão contagiosa que a 
Torá estabelece um comportamento sumamente violento para erradicá-la do meio de Israel. 
Essa é a atitude que o Eterno deseja que tenhamos sempre. Teremos que perguntar: 
Teremos algo na nossa vida que esteja ligado ao culto de outra religião que não seja a 
Torá? Há algo na nossa casa ligado à idolatria? Permitimos que os nossos filhos vejam 
programas de televisão ligados à bruxaria? Etc. etc. Se vemos algo nas nossas vidas que 
pode dar lugar à idolatria, há que lidar com a questão com determinação e garra, como diz 
Yeshua em Mateus 5:29a:  

Devemos ter uma atitude muito radical contra a sedução, inclusivamente nas nossas 
próprias vidas. As pessoas hoje em dia procuram experiências espirituais. Procuram 
milagres, sinais e profecias. Não é importante se as fontes dessas manifestações estão ou 
não em conformidade com a Torá.  

Para esses é mais importante a sensação que essas experiências produzem nas suas 
almas e nos seus corpos, do que a revelação pura da Palavra do Eterno.  
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Yeshua falou desses movimentos nos últimos tempos. Disse que haveriam grandes sinais 
e prodígios levados a cabo por falsos profetas, como lemos em Mateus 24:4-5, 11, 24.  

“Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Messias [ungido], e enganarão a 
muitos (…) levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos (…) porque surgirão 
falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se 
possível, os próprios eleitos.  
 
Hoje fala-se muito de pregadores “ungidos”. Cuidado! Nem tudo o que reluz é ouro! Tanto 
a Torá de Moisés, como entre os Profetas das Escrituras, como na boca do Messias, há 
várias advertências muito claras contra os falsos profetas. É fácil ser enganado porque as 
aparências enganam. As nossas emoções podem fazer com que creiamos em falsos 
profetas, e que nos desviemos por movimentos enganadores.  
 
A Torá de Moisés diz-nos como podemos saber se os profetas são verdadeiros ou falsos. 
Se dizem que a Torá de Moisés passou história, ou que foi abolida através de “Jesus Cristo”, 
são falsos profetas, por muitos “milagres” que façam.  
 
A regra que temos para avaliar os profetas, não é se têm poder ou não, mas sim se o seu 
poder, a sua mensagem, e mais que tudo, o seu estilo de vida pessoal, está de acordo com 
a Torá revelada a Moisés, e com os ensinamentos do nosso Mestre Yeshua.  
 
A lamentável caricatura, que se espalhou pelo mundo, que apresenta um Jesus romano 
como o fundador de uma nova religião, pouco ou nada espelha o verdadeiro Messias de 
Israel. A Torá de Moisés, os profetas, e as Escrituras, que incluem os Escritos Apostólicos, 
ensinam que:  
 
- Yeshua nunca ensinou os seus discípulos a desviar-se de Moisés ou dos costumes de 
Israel; 
- Yeshua nunca fundou uma nova religião nem que os seus seguidores o fizeram; 
- Yeshua nunca misturou os seus ensinamentos ou práticas com elementos pagãos.  

Portanto, o Cristianismo, que fez todas estas coisas, não é um produto do Messias de Israel 
nem dos seus seguidores, mas sim o resultado de uma grande apostasia mencionada pelos 
discípulos do Messias Yeshua nos Escritos Apostólicos, cf. 2 Pedro 2; no livro de Judas; 
Actos 20:29-30.  

Se Yeshua tivesse feito alguma dessas três coisas, de modo algum seria o Messias 
prometido a Israel, segundo a Bíblia.  

É tempo de denunciar a mentira que se espalhou sobre esse Santo e Justo, para que o 
mundo ímpio e cristão veja que Ele é verdadeiramente aquele que as Escrituras dizem que 
é. É tempo de deixar de desenhar caricaturas do verdadeiro Messias e mostrar o seu rosto 
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judeu e o seu apego à Torá e a toda a Palavra de Seu Pai. Antes de ser entregue à morte, 
todos concordavam que não havia nenhum delito nele. Não se encontraram testemunhas 
que pudessem dizer qualquer coisa contra ele. Era impossível encontrar desobediência aos 
mandamentos neste homem, porque não violou o Shabat, nem qualquer outro preceito da 
Torá! 

13:4 Andareis após YHWH, vosso Elohim, e a ele temereis; guardareis os seus 
mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. 

Este texto dá a entender que o Eterno se movimenta permanentemente, ainda que a sua 
palavra não tenha sombra de variação. Como tal, estando Ele em movimento, se não o 
seguirmos, ficaremos para trás. Não pertencemos a uma fé estática, monótona, mas sim 
viva e expansiva, que se desenvolve e evolui, contudo, sem perder a base, o ponto de 
partida, que é a Torá Escrita e a Torá viva, A Lei e o Testemunho mencionados em Isaías 
8:20.  

Devemos perguntarmo-nos a nós mesmos: o que está a fazer o Nosso Pai, Nosso Elohim 
neste momento? Então devemos colaborar com Ele para cumprir com os Seus planos. 
Fomos criados para cumprir os planos do Eterno e por isso não podemos ficar quietos em 
algo estático, temos sim, que nos movimentarmos para a frente e buscar sempre a presença 
de YHWH e ser sensíveis para saber onde Ele caminha e continuar atrás dEle e apegarmo-
nos a Ele sempre.  

Em João 5:19-20 está escrito: 

“Então, lhes falou Yeshua: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer 
de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai; porque tudo o que este fizer, o Filho 
também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, 
e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis.” 

 
13:11 E todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como 
esta no meio de ti.  

A execução do réu de morte serve, entre outras coisas, para que o povo tema diante o 
pecado e se mantenha afastado da idolatria.  

Segundo o Talmud, há dois dos 613 mandamentos rabínicos que nunca se aplicaram na 
história: o mandamento 443 – que fala em incendiar a cidade dos que caíram em idolatria 
e eliminar os seus cidadãos, e o mandamento 474 – que fala em não construir na cidade 
dos idólatras, cf. Deuteronómio 13:16.  

Será que se cumprirão estes dois mandamentos na segunda vinda do Messias? 
Lembremos o texto de Mateus 5:18: 
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 “Porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nem um yud ou um traço 
passará da Torá, até que tudo se cumpra”. 

Quarta Leitura: 14:1-21 

14:1 “Filhos sois de YHWH, vosso Elohim; não vos dareis golpes, nem sobre a 
testa fareis calva por causa de algum morto.”  

Aqui os filhos de Israel são chamados filhos de Elohim.  

Em Isaías 1:2 está escrito: 

“Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque YHWH é quem fala: Criei filhos e os engrandeci, 
mas eles estão revoltados contra mim”. 

Em João 11:51-52 está escrito: 

“Ora, ele não disse isto de si mesmo; mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou 
que Yeshua estava para morrer pela nação (de Israel) e não somente pela nação, mas 
também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos.” 
 
Por um lado, as Escrituras ensinam que os filhos de Israel são chamados filhos de YHWH, 
por outro lado, ensinam que têm que cumprir certos requisitos para chegar a sê-lo.  

Em Mateus 5:9, 44-45 está escrito: 

“bem-aventurados os limpos de coração, porque eles serão chamados filhos de Deus (…) 
Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos 
que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de 
vosso Pai que está nos céus; porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a 
chuva desça sobre justos e injustos”.  
 
É interessante ver a relação entre “para que sejais” e logo “vosso Pai”. Se YHWH já era o 
Seu Pai, por que razão teriam que amar os inimigos para serem considerados Seus filhos? 
Vemos que há diferentes significados da palavra filho, e o facto de ter a YHWH como Pai.  

Em Lucas 6:35-36 está escrito 

“Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será 
grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo; porque ele é benigno até para com 
os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.” 

Vemos aqui a mesma relação. Diz-se “vosso Pai” aqueles que precisam amar e obedecer 
sem esperar nada em troca para poderem vir a ser considerados como filhos do Altíssimo. 
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Por um lado já eram filhos, mas por outro lado precisavam de viver de acordo com os 
mandamentos para vir a sê-lo. Comparemos com dois textos escritos depois da 
ressurreição do Messias.  

Em Efésios 5:1 está escrito: 

“Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados.” 

Em Filipenses 2:15 está escrito: 

“para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio duma 
geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo;  

Aqui encontra-se os mesmos pensamentos, semelhantes aos apresentados por Yeshua.  

Há uma conversação radical entre Yeshua e alguns dos filhos físicos de Israel, em João 
8:31a, 37, 42a, 44a, 47 onde está escrito: 

“Yeshua dizia, pois, aos judeus que criam nele (…) Bem sei que sois descendência de 
Abraão; contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós (…) Se 
Deus fosse o vosso Pai, certamente, me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus (…) Vós 
tendes por pai ao diabo (…) Quem é de Deus escuta as palavras de Deus; por isso, vós 
não as escutais, porque não sois de Deus”.  
 
Este texto ensina-nos que não é suficiente ser filho físico de Abraão para ser contado como 
filho de Elohim. Estes judeus eram filhos físicos de Abraão, circuncidados na carne, mas 
não foram reconhecidos como filhos de YHWH pelo Messias, antes pelo contrário, foram 
considerados como filhos do adversário, satanás.  
 
Segundo o pensamento hebraico, o facto de ser filho tem a ver com duas coisas; por um 
lado significa ter nascido fisicamente e ser um herdeiro genético daquele que é chamado 
pai. E por outro lado, significa ser um representante e um seguidor de alguém.  
 
Tem satanás como pai, não significa que satanás gera filhos. Assim também, quando as 
Escrituras falam de ser filho de Elohim, não significa que Elohim possa gerar, mas sim que 
ele é a origem desse filho e que esse filho é seu representante e seu seguidor.  
 
Tendo isto em conta, é fácil entender por que razão o Messias e o apóstolo Paulo ensinam 
que para alguém ser considerado filho de Elohim, deve cumprir os mandamentos. Dessa 
forma, o bom servo age como um bom seguidor e a sua forma de ser representa a forma 
de ser do Pai celestial, e por isso é considerado seu filho.  
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Nas Escrituras, também há outro aspecto relativamente a ser filho de YHWH – a adopção 
como filhos.  

Em Romanos 9:8, 26 está escrito: 

Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são 
contados como descendência (…) E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: Vós não 
sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo.  
 
Em Romanos 9:3-4 está escrito: 
 
“Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que 
são meus parentes segundo a carne; que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e 
a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas;” 
 
Segundo este texto, o direito de ser filhos de Elohim, pertence aos filhos físicos de Abraão, 
Isaque e Israel (Jacob), que eram parentes na carne do apóstolo Paulo. É um direito legal 
que realmente lhes pertence.  
 
Mas esse direito legal tem uma condição para poder se um facto real diante do céu, a fé na 
promessa, aquele Messias do qual falam as Escrituras.  
 
Este texto ensina que o direito de ser filhos de Elohim é algo que pertence aos filhos de 
Israel, mas também nos ensina que, de alguma forma, muitos dos filhos de Israel perdem 
esse direito por causa da sua infidelidade contra YHWH, cf. Lucas 15.  

Em Óseias 1:10 está escrito: 

“Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se 
nem contar-se; e acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se 
lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo.” 

Os filhos de Israel das dez tribos perderam o direito de ser povo de YHWH, e portanto não 
foram contados mais como filhos. Este texto ensina-nos, o mesmo que já vimos antes, que 
os israelitas podem perder aquilo que lhes pertence, pela sua infidelidade ao pacto com 
YHWH. Mas o profeta fala de uma restauração desse privilégio, e através da redenção no 
Messias, os descendentes da casa de Israel, que se tinham perdido entre as nações, 
recuperarão o direito de ser chamados filhos de Elohim.  

Em João 1:12-13 está escrito: 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 47- REÉ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 15 

 

“Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus: aos 
que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, 
nem da vontade do varão, mas de Deus.” 

Segundo este texto, todos aqueles que recebem a Yeshua e crêem no Seu Nome tornam-
se filhos do Eterno. Dessa forma são gerados pelo Eterno como seus filhos. Este texto fala 
tanto dos israelitas naturais como dos enxertados.  

Esta forma de ser filho do Eterno não se pode obter através da descendência de Israel 
segundo o sangue, nem por vontade da carne, nem por vontade de nenhum homem, porque 
é uma obra sobrenatural feita pelo próprio Eterno.  

Obviamente, neste contexto, estão excluídos como filhos de YHWH, aqueles que o 
reclamam ser unicamente pelo facto de serem descendentes físicos de Israel. Precisam 
desta experiência divina, activada através da fé no nome de Yeshua, para poderem vir a 
ser considerados como filhos.  

Em Gálatas 4:5 está escrito: 

“para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adopção de filhos. E, 
porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: 
Aba, Pai”. 
 
Vemos que aqueles estavam “debaixo da lei” precisavam de ser redimidos para poder 
receber essa adopção de filhos, que realmente lhes pertencia como filhos de Israel, e 
membros do pacto (“debaixo da lei” é uma expressão que significa legalismo, e alude à 
parte legalista do judaísmo da época). Este mesmo pensamento podemos também 
encontrar em Efésios 1:4-5; 12-14a, onde está escrito: 

 
“como também nos elegeu nele (Messias) antes da fundação do mundo, para que fôssemos 
santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos [israelitas] predestinou para 
adopção como filhos para si através de Yeshua haMashiach, segundo o beneplácito de sua 
vontade (…) a fim de que nós, que fomos os primeiros a esperar no Messias, sejamos para 
louvor da sua glória; em quem também vós estais [ex-gentios], depois que ouvistes a 
palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes 
selados com o Espírito Santo da promessa; o qual é o penhor da nossa herança, para 
redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória.” 
 
Podemos fazer a seguinte pergunta; Moisés e David que viveram antes de Yeshua, não 
eram filhos de YHWH? No versículo 12 temos a resposta a esta pergunta, como lemos: 
 
“a fim de que nós [os israelitas e antepassados], que fomos os primeiros a esperar no 
Messias, sejamos para louvor da sua glória .“ 
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Aqui fala sobre quem foram os primeiros a esperar o Messias. O Messias foi prometido ao 
povo de Israel, e era por ele que o povo de Israel esperava. Nesses estão incluídos aqueles 
que foram predestinados desde a fundação do mundo para receber a adopção como filhos 
de Elohim, através de Yeshua – o Messias, em quem têm redenção através do seu sangue, 
o perdão dos pecados segundo as riquezas da graça do Pai, cf. Vs. 1-7.   
 
De igual modo, como nós olhamos para trás para uma obra redentora eterna e terminada 
com a morte e ressurreição do Messias, assim também eles olham para o futuro esperando 
e crendo na mesma obra salvadora. Os que viveram antes de Yeshua foram salvos através 
da fé no poder redentor de YHWH tal como nós que vivemos depois da primeira vinda de 
Yeshua. É a mesma fé na mesma obra redentora através do sangue do Messias, testificada 
e afirmada pelas Sagradas Escrituras desde o princípio até ao fim.  

Em João 5:39, 46 está escrito: 

“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim 
testificam. … Porque, se vós crêsseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu 
ele.  
 
Em 1 Pedro 1:10-11 está escrito: 

 
“Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da 
graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito do 
Messias, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que ao 
Messias haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir”. 

Segundo este texto, o Espírito do Messias indicava coisas dentro dos profetas que viveram 
antes do Messias. Eles sabiam que o Messias viria, para morrer e logo ressuscitar. Aquele 
povo que recebeu a mensagem dos profetas foram salvos pela fé no Eterno que iria enviar 
o Redentor, que os iria liberar do pecado e da morte, cf. Génesis 3:15.  

Em Romanos 8:16 está escrito: 

“O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus”.  
 
Ao que parece, aqueles que viveram e morreram antes da ressurreição do Messias, não 
podiam experimentar no seu interior aquilo que é a regeneração dos seus espíritos. Tinham 
“potencialmente”, mas não experimentalmente. Tinham na esperança, mas não na 
experiência.  
 
Segundo entendemos, ninguém podia experienciar o resultado da ressurreição do Messias 
no seu interior, até depois desse evento ter ocorrido, cf. 1 Pedro 1:3. Parece ser algo 
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semelhante ao que ocorreu com os discípulos quando Yeshua soprou sobre eles depois de 
ter ressuscitado, cf. João 20:22.  
 
Eles experimentaram a nova criação pelo sopro do Filho de YHWH, tal como Adão 
experimentou a vida pela primeira vez, pelo sopro do Eterno. A experiência da nova vida 
no Messias é um resultado da sua ressurreição, e essa experiência sobrenatural ocorreu 
com os discípulos quando Yeshua soprou sobre eles depois de ter ressuscitado.  
 
Portanto, aqueles que viviam antes da ressurreição de Yeshua, não tinham podido 
experienciar regeneração do espírito. Não podiam receber o Espírito de Santidade nem 
com uma fonte dentro de si, cf. João 4:14, nem como rios de água viva no seu interior, cf. 
João 7:37-39; 2 Coríntios 3.  

Em Juan 14:16-17 está escrito: 

“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para 
sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o 
conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós”. 

Segundo o nosso entendimento, a fonte dentro do ser humano, da qual se fala em João 
4:14, é um resultado da experiência da regeneração do espírito do homem, quando o 
Espírito do Pai entra para morar dentro do crente, no seu espírito.  

Os rios de água viva, dos quais se falam em João 7:37-39, é a experiência da imersão 
(baptismo) no Espírito de Santidade, que não era possível experienciar antes de Yeshua 
ter sido glorificado. Vemos como os discípulos do Messias, experienciaram, pela primeira 
vez, esta imersão espiritual no dia de Shavuot (Pentecostes), segundo o relato em Actos 2.  

Em Gálatas 3:26 está escrito: 

“Porque todos sois filhos de Deus pela fé no Messias Yeshua”;  

Em Romanos 8:14-15 está escrito: 

“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque 
não recebestes o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas 
recebestes o espírito de adopção como filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai”.  

Em 1 João 3:1-2, 10; 5:2 está escrito: 

Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai: que fôssemos chamados filhos de 
Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora 
somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, 
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quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é o veremos 
(…) Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo: qualquer que não pratica 
a justiça [expressa na Torá] e não ama a seu irmão não é de Deus (…) Nisto conhecemos 
que amamos os filhos de Deus: quando amamos a Deus e guardamos os seus 
mandamentos”.  
 
Os Escritos Apostólicos ensinam que aqueles que crêem em Yeshua, recebem a adopção 
como filhos de YHWH. No momento de receber a Yeshua, o espírito do homem é 
regenerado e o Espírito de Elohim vem habitar no seu corpo que se converte num templo 
santo.  

Mas ao mesmo tempo, vemos que a adopção como filhos de YHWH, contém uma 
conotação futura. Não nos tornámos filhos de Elohim totalmente, visto que os nossos 
corpos ainda não foram transformados todavia, segundo Romanos 8:19, 21, 23b donde 
está escrito: 

“Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus (…) 
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, 
para a liberdade da glória dos filhos de Deus (…) também gememos em nós mesmos, 
esperando a adopção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. 

Síntese: 

- Os filhos de Israel são chamados filhos de YHWH por serem parte do pacto; 

- Ser filho significa por um lado ser parte de um pacto familiar e por outro lado ser um 
imitador fiel e representante do pai; 

- Somente os filhos de Israel, que são crentes no Messias redentor, serão finalmente 
reconhecimentos como filhos de YHWH. 

- Os santos que viviam antes de Yeshua foram salvos pela fé no Eterno que prometera a 
vinda do Messias sofredor, mas não puderam experienciar a regeneração dos seus 
espíritos, porque o Messias Yeshua, ainda não tinha ressuscitado.  

- Para poder ser filho de YHWH, através da regeneração do Espírito, há que receber o 
Messias Yeshua.  

- Não seremos plenamente filhos de YHWH até à segunda vinda do Messias.  

Como já vimos antes, ser um filho não significa obrigatoriamente, que alguém tenha sido 
gerado no sentido biológico, mas sim ser um seguidor, um imitador, um discípulo e um 
representante. Portanto, os juízes de Israel, são também chamados “filhos de Deus”, por a 
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eles terem sido outorgados postos de autoridade e representam o Eterno na sociedade, cf. 
Salmo 82.  

14:2 “Porque és povo santo a YHWH, teu Deus, e YHWH te escolheu de todos os 
povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio.”  

A santidade tem muito a ver com aquilo que comemos. Há uma diferença entre aquilo que 
está permitido comer aos filhos de Israel e às demais nações. Esta diferença de alimentação 
é devido à diferença entre o nível de santidade dos filhos de Israel e dos demais povos.  

14:8 “Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói; imundo vos será; 
não comereis da carne destes e não tocareis no seu cadáver.”  

Infelizmente, porque o mundo opta por ignorar o conselho do Eterno (bendito seja o Seu 
Nome), o porco é um animal bastante consumido entre as nações.  

14:10 “Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas não o comereis; imundo 
vos será.” 

 
O Eterno estabeleceu diferenças entre os animais, para que os pudéssemos distinguir, 
como por exemplo na questão alimentar. Existe um sentido espiritual nestas características. 
As escamas protegem das impurezas (do que é tóxico), e as barbatanas, permitem a fuga 
do perigo (da inclinação natural que o homem tem para o mal).  
 
Assim como nos animais terrestres, só nos é permitido comer aqueles que são ruminantes, 
e que têm a unha fendida. O ruminar implica o interiorizar a Palavra do Eterno, fazendo-a 
circular na nossa mente, tal como os ruminantes fazem a comida passar por quatro 
cavidades do seu estômago antes de a digerir por completo. A unha fendida, implica o 
separar o apropriado, do impróprio.  

 
14:21 “Não comereis nenhum animal morto; ao estrangeiro, que está dentro das 
tuas portas, o darás a comer ou o venderás ao estranho, porquanto és povo santo 
a YHWH, teu Deus. Não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe.  

A palavra hebraica que foi traduzida como “morto” é a palavra hebraica “nevelá”, que 
significa “que morra”. A Enciclopédia Judaica ensina: 

Nevelá (cadáver) - Substantivo descritivo para qualquer animal, ave ou criatura que tenha 
morrido sem que tenha sido morto num ritual válido, por exemplo: por doença, ou que tenha 
sido morto sem sangrar o animal.  

Sobre o mandamento de não cozinhar o cabrito com o leite da sua mãe, já foi dado o nosso 
parecer nas porções 18- Mishpatim e 21- Ki tissá.  
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Quinta Leitura: 14:22-29 

14:22 “Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada 
ano se recolher do campo.”  

Isto refere-se ao primeiro dízimo, em hebraico “massar rishón” que se entrega aos levitas, 
que podem comê-lo em qualquer lugar, cf. Números 18:26.  

14:23 “E, perante YHWH, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o 
seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os 
primogénitos das tuas vacas e das tuas ovelhas; para que aprendas a temer a 
YHWH teu Deus, todos os dias.”  

Aqui fala-se do segundo dízimo, em hebraico “maser shení” que se come em Jerusalém 
durante os anos, 1, 2, 4 e 5 do ciclo de sete anos.  

14:26 “E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por 
ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma; 
come-o ali perante YHWH, teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa 

A Torá não proíbe beber bebidas alcoólicas. Este texto menciona dois tipos de bebidas 
alcoólicas, primeiro o vinho, em hebraico “yain”, que vem da uma raiz que significa 
fermentar, e portanto, não se pode referir ao sumo de uva sem álcool que se chama tirosh 
(em hebraico).  

O consumo destas bebidas, juntamente com a comida, tem como propósito o regozijo 
diante do Eterno. Contudo as Escrituras proíbem a embriaguez. Uma boa regra para uma 
pessoa adulta é não tomar mais do que o suficiente. Se uma pessoa se sentir afectada com 
“pouca” quantidade, deve então reduzir a mesma.  

Ao fazer um estudo minucioso sobre o tema, damos conta que o limite das Escrituras não 
é a total abstenção do álcool, mas sim o abuso do mesmo, cf. Deuteronómio 14:26; 21:20; 
Salmo 104:15; Provérbios 20:1; 21:17; 23:20, 29:35; 31:4, 6; Isaías 5:11; 28:7; Jeremias 35; 
Daniel 5:21; Oseas 4:11; Juan 2:10; Efésios 5:18; 1 Timóteo 3:3, 8; 5:23; Tito 1:7; 2:3. 

14:28-29 Ao fim de três anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo 
ano e os recolherás nas tuas portas. Então, virá o levita (pois nem parte nem 
herança tem contigo), e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das 
tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que YHWH teu Deus, te abençoe em 
toda a obra das tuas mãos, que fizeres. 
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Aqui fala-se do dízimo para os pobres, em hebraico “masser aní”. O levita recebe o primeiro 
dízimo e os pobres recebem o segundo dízimo no terceiro e no sexto ano do ciclo de sete 
anos. O comentário “Torá com Rashí” diz:  

“o dízimo é a porção do produto agrícola que deve ser separado a cada ano e entregar aos 
seus respectivos destinatários. Os dízimos dividem-se em três partes: primeiro dízimo, 
segundo dízimo e o dízimo do pobre. A sua ordem de separação é a seguinte, primeiro 
separa-se a porção separada que é entregue directamente ao sacerdote. Logo separa-se 
o masser rishón, o qual é entregue ao levita; daqui o levita separa a parte chamada trumat 
maaser e entrega-a ao sacerdote (ver Números 18:26). Terceiro, separa-se o maaser shení 
e é levado a Jerusalém para ali ser comido; isto é realizado no primeiro, segundo, quarto e 
quinto ano do ciclo agrícola de sete anos (ver Deuteronómio 14:22-26). No terceiro e sexto 
ano, em vez do maaser shení separa-se o maaser aní, o qual é entregue aos pobres (ver 
Deuteronómio 14:28-29). No sétimo ano não se separam os dízimos.  

Sexta Leitura: 15:1-18 

15:1  “Ao fim dos sete anos, farás remissão.”  
 

O ano de remissão foi criado para ajudar a equilibrar a desigualdade social dentro da grande 
Família de Israel. A Torá apresenta-nos aqui três casos respeitantes à pobreza:  

1- 15:4-5 “somente para que entre ti não haja pobre… se somente ouvires diligentemente 
a voz de YHWH, teu Deus – A perfeita obediência aos mandamentos produziria um 
alto nível de bem-estar a todo o povo de Israel de forma a que ninguém em Israel 
precisaria de empréstimos. Pelo contrário, ofertariam a muitas nações.  

2- 15:7-10 “Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos…” – Neste nível inferior 
de obediência, é possível que hajam pobres entre os israelitas. Em tal caso, há uma 
obrigação em dar-lhes ou emprestar-lhes o suficiente para cobrir as suas 
necessidades, mas não os seus caprichos. Se o pobre não pode devolver o que foi 
emprestado, ser-lhe-á perdoada a dívida no ano de remissão. Há muitos textos que 
falam sobre o ser generoso com o pobre, cf. Salmo 37:25-26; 41:1-3; 112:5; Provérbios 
14:31; 17:5; 19:17; 21:13; 22:9; 28:27; 31:20; Mateus 5:42; Marcos 10:21; Lucas 6:35; 
18:22; Romanos 12:13; Efésios 4:28; Hebreus 13:16. A ajuda social é uma parte 
importante da fé israelita.  

3- 15:11-18 “Pois nunca cessará o pobre do meio da terra…” – Neste nível de falta de 
obediência, a Torá mostra como nunca vão a faltar os pobres entre nós e por isso 
somos ordenados a ajudá-los. 

Sétima Leitura: 15:19 – 16:17 

15:19-23 “Todo primogénito que nascer entre as tuas vacas e entre as tuas 
ovelhas… o comerás… no lugar que YHWH escolher.”  
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Os primogénitos dos rebanhos e do gado não podiam ser aproveitados para outra coisa 
que não para alimento para a família de um sacerdote no templo, ou nas cidades, caso 
estes tivessem algum defeito, cf. Números 18:8-19. Hoje em dia em Israel, como não há 
templo, os primogénitos destes animais são marcados e deixados juntamente com o resto 
dos rebanhos e do gado até que morram de forma natural, não se tirando qualquer partido 
deles.  

16:1 “guarda o mês de abibe e celebra a Páscoa a YHWH, teu Deus; porque, no 
mês de abib, YHWH, teu Deus, te tirou do Egipto, de noite.”  

Em três ocasiões a Torá menciona as festas sagradas: em Levítico 23, ao citá-las na sua 
ordem cronológica ao longo do ano; em Números 28, para ensinar os sacrifícios que há que 
oferecer em cada uma delas; e em Deuteronómio 16, para ressalvar o dever de Israel para 
fazer peregrinações a Jerusalém.   

16:2 “Então, sacrificarás como oferta de Páscoa a YHWH, teu Deus, ovelhas e 
vacas, no lugar que YHWH escolher para ali fazer habitar o seu nome.  

Actualmente não se faz o sacrifício do cordeiro, porque não existe templo em Jerusalém.  

16:9 “Sete semanas contarás; desde que a foice começar na seara, começarás a 
contar as sete semanas.  

A celebração de Shavuot, a festa das semanas, está relacionada com Pêsach, é um ciclo 
que inicia em Pêsach e termina em Shavuot. A celebração de Pêssach e da festa dos pães 
asmos faz-se em memória da liberdade da morte dos primogénitos e da escravidão do 
Egipto. Mas essa liberdade não é perfeita até que a Torá é entregue no Sinai, que se celebra 
em Shavuot. A liberdade não é completa sem a Torá que foi dada sete semanas mais tarde.  

“desde que a foice começar na seara, começarás a contar as sete semanas”. A contagem 
dos 50 dias, ou sete semanas inteiras, para que no seguinte dia após as sete semanas se 
celebre o Pentecostes, não reúne consenso entre os crentes. Quando inicia a contagem? 
Este texto do 16:9 dá-nos uma preciosa pista, como veremos;  

Segundo o entendimento do judaísmo rabínico, a contagem inicia no dia 16 de Abib, pois a 
ordem que existe é para começar a contar no dia seguinte ao sábado (Levítico 23:15).  

Como os dias estabelecidos pelo Eterno como sendo “santos”, são chamados de “sábados”, 
os rabinos interpretam que a contagem inicia no dia seguinte ao “sábado anual” do dia 15 
de Abib (dia Solene em que o trabalho não é permitido e por isso é chamado de “sábado”).  

Por outro lado, outros interpretam que o texto de Levítico 23:15, se refere ao sábado 
semanal que cai a seguir à Páscoa. Este é também o nosso entendimento, e o texto de 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 47- REÉ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 23 

 

Deuteronómio 16:9 dá-nos mais uma razão para considerarmos que esse é o entendimento 
correcto.  

Esse texto diz-nos que o dia de início da contagem para Shavuot, é um dia de trabalho, 
“desde que a foice começar na seara”.  

O dia que a foice começa a trabalhar na seara, é o dia a seguir ao sábado. Contudo, se o 
método de contagem utilizado pelo judaísmo rabínico fosse o correcto, isto é, se a contagem 
iniciasse no dia seguinte ao sábado festivo (15 de Abib), existiam grandes possibilidades 
desse dia de trabalho cair a um sábado semanal, o que daria origem a uma transgressão 
do mandamento de guarda do shabat.  

Para melhor entendimento, tomemos o seguinte exemplo, suponhamos que a Páscoa cai 
a uma quinta-feira: 

14 Abib Quinta-feira Sacrifício pascal 
15 Abib Sexta-feira Sábado Anual Solene (Santa Convocação) 
16 Abib Sábado Início contagem Pentecostes (a foice começa a trabalhar na seara).  

Como vemos, assumindo que o método do judaísmo rabínico é o correcto, teríamos um 
grande problema sempre que o primeiro dia dos pães asmos (15 de Abib), calhasse a uma 
sexta-feira, pois o dia seguinte a esse sábado anual seria o sábado semanal, logo a foice 
não poderia dar início à sega, porque o trabalho não é permitido no Shabat.  

Já se assumirmos que o sábado se refere de facto ao sábado semanal e não ao anual, 
nunca teremos esse problema, porque assim a sega tem início sempre ao primeiro dia da 
semana.  

16:11 E te alegrarás perante YHWH, teu Deus, tu, e teu filho, e tua filha, e teu 
servo, e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o 
órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolher YHWH, teu Deus, 
para ali fazer habitar o seu nome.  

 
Não há nenhum mandamento que ordene que o povo se alegre na Páscoa, somente 
Shavuot e Sukkot.  
 
Daqui aprendemos que a alegria pela liberdade não se cumpre até que se dê a entrega das 
normas dadas desde o céu, através das quais o homem é verdadeiramente livre para saber 
o que é permitido e o que está proibido. Esses limites produzem liberdade porque assim 
sabemos em que área nos podemos mover sem perigo, como lemos em Tiago 1:25 e 2:12: 
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Aquele, porém, que atenta bem para a Torá perfeita, a da liberdade, e nisso persevera, não 
sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito 
(...) Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela Torá da liberdade. 
 

16:14 “E na tua festa te alegrarás, tu, e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua 
serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão das tuas portas 
para dentro.  

Sukkot é para todo o mundo, por isso, durante o reinado messiânico, todas as nações da 
terra estarão obrigadas a subir a Jerusalém para celebrar Sukkot uma vez por ano, como 
lemos em Zacarias 14:16-19: 

“E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém 
subirão de ano em ano para adorarem o Rei, YHWH dos Exércitos, e para celebrarem a 
Festa das Cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a 
Jerusalém, para adorar o Rei, YHWH dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E, se a 
família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que YHWH ferirá as 
nações que não subirem a celebrar a Festa das Cabanas. Este será o castigo dos egípcios 
e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a Festa das Cabanas.  

 
16:15 Sete dias celebrarás a festa a YHWH, teu Deus, no lugar que YHWH 
escolher, porque YHWH, teu Deus, te há de abençoar em toda a tua colheita e 
em toda obra das tuas mãos; pelo que te alegrarás certamente  
 

A palavra hebraica para festa é chag, vem da raiz que significa mover-se em círculo. Isto 
fala-nos das danças alegres que se fazem nas festas hebraicas. Na celebração de Sukkot 
há muitíssima alegria e o motivo é, segundo este texto, pela bênção material que o Eterno 
dá durante as colheitas do verão. Isto também nos ensina acerca da grande alegria que 
haverá durante a celebração milenária de Sukkot por todas aquelas pessoas que forem 
colhidas para o Reino dos céus de todas as nações da terra.   

 
16:17 “cada qual, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que YHWH, 
teu Deus, te tiver dado.  

Todo o varão estava obrigado a levar sacrifícios ao templo no primeiro dia de cada festa. A 
alegria não poder ser completa sem generosidade, como está escrito em Actos 20:35b: 

“Mais proveitoso é dar do que receber.” 

Mashiach nesta parashá 
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11:28 “porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos de YHWH vosso Deus, 
e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses 
que não conhecestes.  

 
Yeshua disse: “Eu sou o caminho”, cf. João 14:6. O caminho do qual Moisés fala não é 
somente a obediência aos mandamentos, sim o carácter, a vida e a conduta do Messias 
Yeshua. Aquele que se aparta de Yeshua, o Caminho, depois de o ter conhecido, terá 
maldição e finalmente perderá a sua salvação.  
 

15:2 “Este, pois, é o modo da remissão: que todo credor, que emprestou ao seu 
próximo uma coisa, o quite; não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a 
remissão de YHWH é apregoada. ”  

 
No sétimo ano o pobre é libertado de toda a dívida e inclusivamente de toda a escravidão. 
Da mesma forma, quando voltar o Messias para o sétimo milénio desde Adão, todos 
aqueles que depositaram a sua esperança na Salvação enviada por YHWH, experienciarão 
a plena liberdade das dívidas causadas por todos os seus pecados e a liberdade eterna da 
escravidão do pecado e da morte.  
 

15:19, 21 Todo primogénito santificarás… a YHWH, teu Deus… os comerás de ano 
em ano 

Yeshua foi o primogénito filho de Miryam (Maria), sua mãe, e por isso foi consagrado ao 
Eterno. Além disso é o primogénito de muitos irmãos filhos de YHWH. Ele foi destinado 
para ser “comido” (servir de alimento espiritual) por todos os seus seguidores para que a 
sua vida fosse parte de todos nós.  

16:2 “Então, sacrificarás como oferta de Páscoa a YHWH, teu Deus, ovelhas e 
vacas, no lugar que YHWH escolher para ali fazer habitar o seu nome”  

 
Yeshua é o Cordeiro de YHWH, cf. João 1:29, 36, e por isso teve que ser sacrificado em 
Jerusalém, o lugar escolhido pelo Eterno.  

 
16:9 “Sete semanas contarás; desde que a foice começar na seara, começarás a 
contar as sete semanas.  

Chegou o dia da ressurreição, simbolizado pela primeira colheita de cevada que se 
apresentava no templo no dia depois do sábado semanal seguinte à Páscoa. E assim há 
nova vida para o homem.  

O segundo homem foi levantado de entre os mortos. Todos aqueles que são do Messias já 
haviam sido participantes dos benefícios daquilo que ele passou quando morreu e 
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ressuscitou. Contudo na sua segunda vinda, irão poder apropriar-se plenamente dos 
resultados extraordinários desta obra maravilhosa de redenção.  

Fim da Parashá 47- Rée.  

Shavua Tov.  
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