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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 48- Shoftim (Juízes) 
(Devarim 16:18 a 21:9) 

 
Referência nos Profetas: Isaías 51:12 a 53:12 
Referência nos Escritos Apostólicos: Actos 3:22-23 
Salmo complementar: 17 
 
NOTAS:  
 

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

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

Porção Semanal da Torá: 48- Shoftim (de Deuteronómio 16:18 – 21:9)  

Significa “juízes”. 

Primeira Leitura: 16:18 – 17:13 

16:18 Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que YHWH, teu Deus, te 
der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça.  

 
Um juiz é uma pessoa que recebeu autoridade para pronunciar sentenças de acordo com 
a Torá, sobre as obras ou palavras de outras pessoas. O juiz tem que condenar o culpado 
e absolver o inocente. Os oficiais são aqueles que executam as ordens do juiz. Um juiz 
pouco faria sem um corpo operacional que o apoiasse para que as suas ordens se 
cumpram.  
 
A polícia não funciona bem sem os juízes porque têm que saber que ordens executar. Logo, 
estes dois tipos de funcionários têm que trabalhar paralelamente para que a sociedade 
beneficie de ambos. 

“em todas as cidades”  

Haviam três tipos de tribunais em Israel, com 3 juízes, 23 juízes e 71 juízes. As cidades 
com menos de 120 habitantes tinham um tribunal, um Beit Din, de 3 juízes. As cidades com 
mais de 120 habitantes, tinham um tribunal de 23 juízes, chamado “pequeno sinédrio”.  

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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As cortes de três juízes só podiam ditar sentenças sobre assuntos monetários. Para dar 
uma sentença de vida ou morte, era necessário um tribunal de 23 juízes. Em Jerusalém 
existiam 3 tribunais, dois de 23 juízes e um de 71, no qual o sumo-sacerdote era o principal 
líder. Este último foi chamado o “grande sinédrio”. Os homens do grande sinédrio reuniam-
se num lugar designado para eles no templo.  

16:19 Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, 
porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos.  

A palavra hebraica que foi traduzida como “justiça” ou “juízo”, é “mishpat”. Para não torcer 
um veredicto não se pode seguir uma justiça humanista, ou que pareça bem ao homem, 
mas sim a que o Eterno manda na Sua Torá.  

Em Romanos 2:20b; 7:7, 12 está escrito: 

“tens na Torá a expressão do conhecimento e da verdade… Que diremos, pois? É a Torá 
pecado? De modo nenhum! Mas eu não conheci o pecado senão pela Torá; porque eu não 
conheceria a concupiscência, se a Torá não dissesse: Não cobiçarás… Assim, a Torá é 
santa; e o mandamento, santo, justo e bom”. 

Em Mateus 23:23b está escrito: 

“o mais importante da Torá, o juízo, a misericórdia e a fé”; 

Na Torá está expressa a justiça de YHWH que é a base de um veredicto correcto. Não se 
tem a Torá nem para julgar nem para legislar. A Torá tem que ser a base para que o sistema 
judicial de qualquer país seja justo, não se regendo pelos critérios humanistas nem pelo 
que pensa a maioria da população. O facto de que a maioria de um povo tenha certo 
comportamento, não significa que esse seja o comportamento correcto. Comum e normal 
são conceitos diferentes. Um comportamento comum não tem necessariamente que ser 
normal, segundo as normas estabelecidas pelo homem. Há uma só justiça verdadeira e 
essa justiça foi revelada de duas formas, na Torá de Moisés e em Yeshua haMaschiach, 
como lemos em Romanos 3:21: 

“Mas, agora, se manifestou, além [χωρίς cho ̄ris] da Torá, a justiça de Deus, tendo o 
testemunho da Torá e dos Profetas”.  

A palavra grega que é traduzida como “além” (e em algumas traduções como “sem”), é a 

palavra χωρίς cho ̄ris, que segundo o dicionário de STRONG, tem o nr. #G5565, e pode na 

verdade ter o significado de “sem”, mas também pode significar “para além de” (Mateus 
14:21), “aparte” 
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O contexto de Romanos 3:21, não é “ao contrário da Torá”, mas sim “além da Torá” 
querendo dizer que a Torá manifestou a justiça do Eterno, e para além da Torá, também 
Yeshua haMaschiach revela a mesma justiça de uma forma diferente, mas não é outra 
justiça. O Messias Yeshua é a justiça de YHWH, como lemos em1 Coríntios 1:30: 

“Mas vós sois dele, em Yeshua haMashiach, o qual para nós foi feito por YHWH sabedoria, 
e justiça, e santificação, e redenção”. 
 
A palavra grega que foi traduzida como “justiça” é “dikayosúne” que tanto pode significar 
“justiça” como “justificação”.  
 
A expressão “além de Torá”, em Romanos 3:21, não significa que seja outra justiça diferente 
da Torá, mas sim que a justiça do Eterno se manifestou de uma outra forma possível que 
não seja somente através das Escrituras (ver Hebreus 1:1-2). São duas revelações da Sua 
justiça, a Torá e o Messias, mas a mesma justiça revelada de duas formas distintas. Todavia 
elas são contíguas, e harmonizam-se.  

 
16:20 A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança 
a terra que te dará YHWH, teu Elohim.  

 
Porque se repete a palavra justiça duas vezes neste texto? Porque a justiça é um dos 
pilares fundamentais da sociedade, e um dos dois maiores atributos do eterno, a par da 
misericórdia.  
 
Por outro lado fala das duas manifestações da justiça que devemos buscar. Como já vimos 
antes, a primeira está na Torá Escrita; há que perseguir essa justiça por amor ao Eterno. 
Mas a mesma justiça, revelada de uma forma diferente na pessoa de Yeshua – a Torá viva. 
Há que perseguir essa justiça de YHWH, manifestada através do Seu Filho, para obtermos 
a vida eterna, como lemos em Romanos 3:22-24: 

 
“isto é, a justiça de Elohim pela fé em Yeshua haMashiach para todos e sobre todos os que 
crêem; porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no Messias 
Yeshua”. 
 
Estas duas manifestações da justiça de YHWH encontram-se em Apocalipse 14:12 onde está 
escrito: 

“Aqui está a paciência dos santos, dos que guardam os mandamentos de Elohim e o 
testemunho de Yeshua.” 
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Segundo este texto, Quem são os santos? São aqueles que buscam estas duas 
manifestações de Justiça a Torá de Moisés (A Lei) e a fé de Yeshua (O Testemunho), ver 
Isaías 8:20.  

16:21 Não plantarás nenhuma árvore de culto junto ao altar de YHWH, teu Deus, 
que fizeres para ti. 

 
Antigamente, havia um costume de plantar árvores nas entradas dos templos pagãos, cf. 
Juízes 6:30. É proibido plantar árvores no monte do templo. Este mandamento também deu 
lugar ao costume de não se colocarem flores nas sinagogas, pelo menos perto da arca 
sagrada, onde se guardam os rolos da Torá.  
 

17:1 “Não sacrificarás a YHWH, teu Elohim, boi ou gado miúdo em que haja defeito ou 
alguma coisa má, pois abominação é YHWH, teu Elohim”  

Ao Eterno oferece-se o que é perfeito, porque Ele é perfeito.  

17:3 que for, e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou 
a todo o exército do céu, o que eu não ordenei;  

A Torá proíbe a astrologia, por isso não devemos ler ou sequer interessarmo-nos por 
horóscopos.  

17:8 Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre 
demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas 
portas, então, te levantarás e subirás ao lugar que escolher YHWH, teu Elohim;  

Segundo Rashí, “entre sangue e sangue” tem a ver com a dificuldade para determinar se o 
sangue sai de uma mulher é puro ou impuro, cf. Levítico 15:19. “entre demanda e demanda” 
tem a ver com as leis que regulam os danos civis e as transacções económicas entre os 
indivíduos as leis que regulam as faltas que incorrem em castigo corporal e as leis que 
regulam os casos em que aplica a pena capital. “entre ferida e ferida” tem a ver com 
definições para saber se uma ferida é de carácter impuro ou puro cf. Levítico 13.  

“Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo …” Aqui fala-se dos juízes das diferentes 
cidades de Israel. A Torá foi escrita em primeiro lugar para os juízes de Israel. Em casos 
de conflito, quando os juízes menores não podiam resolvê-lo, teriam que recorrer às 
instâncias superiores, às autoridades de Jerusalém, que são os sacerdotes levitas e um 
juiz principal.  

17:9 “e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias e inquirirás, 
e te anunciarão a palavra que for do juízo.”  
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 Nesta passagem fala-se dum só juiz para cada geração. Era o juiz principal. Mais adiante, 
em 19:17, fala-se de “os juízes que hajam nesses dias”. Isto ensina-nos que entre os juízes 
que há, só um é que é o principal. 

17:11 Conforme o mandado da Torá que te ensinarem e conforme o juízo que te 
disserem, farás; da palavra que te anunciarem te não desviarás, nem para a direita 
nem para a esquerda 

Daqui aprendemos que parte da observância da Torá consiste na obediência aos decretos 
das autoridades instituídas pelo Eterno. Não obstante, a sentença que ditam tem que estar 
de acordo com a Torá do Eterno.  

Isto implica que se um juiz se desvia da Torá e te obriga a fazer algo contra a Torá de 
Moisés, ou os ensinamentos do Messias, não temos a obrigação de lhe obedecer, como 
lemos em Actos 4:18-20; 5:29b: 

“E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem, no 
nome de Yeshua. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo, 
diante de Elohim, ouvir-vos antes a vós do que a Elohim; porque não podemos deixar de 
falar do que temos visto e ouvido (…) Mais importa obedecer a Elohim do que aos homens. 
 

17:12 O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao 
sacerdote, que está ali para servir a YHWH, teu Elohim, nem ao juiz, o tal homem 
morrerá; e tirarás o mal de Israel,  

 
É sumamente grande a autoridade delegada ao Sinédrio de Jerusalém, com pena de morte 
aquele que resiste à sentença dessa corte suprema. A corte suprema exerce a função de 
Elohim, e quem resiste a essa autoridade delegada pelo Eterno, resiste a Ele mesmo, como 
tal comete um grave delito.  

 
17:13 para que todo o povo o ouça, e tema, e nunca mais se ensoberbeça.  

A sentença de morte sobre um rebelde serve, não somente para tirar o mal do meio de 
Israel, mas para incitar o respeito e o temor reverente ao Eterno e às autoridades postas 
por Ele.   

Em Mateus 28:18 está escrito: 

“E, chegando-se Yeshua, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra”.  

Aquele que resiste a Yeshua resiste ao Eterno que lhe deu toda a autoridade no céu e na 
terra. É impossível respeitar o Eterno sem respeitar o governo instituído por ele. É 
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impossível ser fiel ao Pai sem ser fiel ao Filho, que foi instituído pelo Pai sobre todo o Seu 
Reino.  

A ideia de que uma pessoa se pode relacionar com o Pai, sem passar pelo Filho, é uma 
mentira religiosa. O Filho é o Caminho para o Pai e ninguém vai ao Pai sem ser por ele.  
 

Não existe uma fé que possa agradar plenamente ao Pai sem reconhecer a Yeshua como 
o Messias de Israel. Aquele que não se aproxima do Pai através de Yeshua haMaschiach 
não lhe agrada, porque Ele quer que todos honrem o Filho, como lemos no Salmo 2:12: 

“Beijai o Filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho; porque dentro em pouco 
se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam”.  
 
O Pai decretou que todos honrassem o Filho, e aquele que obedece ao Pai honra o Filho. 
Aquele que não honra o Filho não agrada ao Pai, cf. João 5:23 

Segunda Leitura: 17:14-20 

17:14 Quando entrares na terra que te dá YHWH, teu Elohim, e a possuíres, e nela 
habitares, e disseres: Porei sobre mim um rei, assim como têm todas as nações 
que estão em redor de mim,  

A Torá prevê que o povo iria pedir um rei. A iniciativa de ter um rei não veio de YHWH. Esta 
palavra cumpriu-se em 1 Samuel 8:5, onde diz que o povo pediu um rei. O propósito deste 
pedido não foi para cumprir a Torá, mas sim para serem semelhantes a todos os demais 
povos da terra, o que acabou por entristecer o Eterno. YHWH também dissera a Abraão em 
Génesis 17:6 que “reis sairão de ti”, o que constitui também uma base para que viessem a 
haver reis em Israel.  

17:15 “porás, certamente, sobre ti como rei aquele que escolher YHWH, teu 
Elohim; dentre teus irmãos porás rei sobre ti; não poderás pôr homem estranho 
sobre ti, que não seja de teus irmãos.  

Isto ensina-nos várias coisas importantes relativamente ao reinado em Israel: 

- O rei tem que ser escolhido por YHWH – através dos seus profetas; 

- O rei está colocado numa posição sobre Israel; 

- O rei é escolhido pelo povo. Tem que haver uma colaboração entre o Eterno e o povo que 
vai ser dirigido pelo rei, aquando da sua escolha.  

- O rei tem que ser israelita de nascimento, não pode ser estrangeiro.  
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17:16-17 Porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egipto, 
para multiplicar cavalos; pois YHWH vos tem dito: Nunca mais voltareis por este 
caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não 
desvie; nem prata nem ouro multiplicará muito para si.  

O rei Salomão pecou nessas três áreas: 

1- Teve muitos cavalos e fez com o que povo voltasse ao Egipto, para comprar cavalos, 
cf. 1 Reis 4:26. O Talmude diz que só pode possuir os suficientes para os seus carros, 
cf. 2 Samuel 8:4. 

2- Teve muitas mulheres que desviaram o seu coração cf. 1 Reis 11:3-4.  
3- Teve muita prata e ouro, cf. 1 Reis 10:21, 27.  

Por pecar nestas três áreas, o Eterno  

levantou-lhe três inimigos, cf. 1 Reis11:14, 23, 26.  

Se o rei Salomão tivesse atentado para a Torá, não teria caído em pecado. Todas as 
quedas dos homens, desde Adão até ao último homem, foram, são e serão a consequência 
de não ter feito caso para os mandamentos do Eterno.  

17:18-19 Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então, 
escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos 
sacerdotes levitas. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para 
que aprenda a temer a YHWH, seu Elohim, para guardar todas as palavras desta 
lei e estes estatutos, para fazê-los.  

A Torá teria que ser a base do reino. Por isso o rei teria que escrever uma Torá para si e 
ler uma porção dela todos os dias.  

17:20 Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se 
aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda; para que 
prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel.  

Uma leitura diária da Torá, produz temor a YHWH e humildade de coração para a 
observação correcta dos mandamentos. Qual é o antídoto para a falta de temor a YHWH 
que temos na sociedade em que vivemos? A leitura da Torá todos os dias da vida.  

Terceira Leitura: 18:1-5 

18:4 Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite e as 
primícias da tosquia das tuas ovelhas.  
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A palavra hebraica traduzida como “primícias”, é “reshit”, que é também parte da 
composição da primeira palavra da Torá, bereshit cf. Génesis 1:1. 

Quarta Leitura: 18:6-13 

18:6 E, quando vier um levita de alguma das tuas portas, de todo o Israel, onde 
habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que YHWH escolheu  

Esta é atitude que tem que ter para servir o Eterno correctamente. O que não tem este tipo 
de atitude não pode executar um serviço agradável. Esse desejo de servir é como um fogo 
ardente dentro da alma do servo perante o Eterno. O fogo nos sacrifícios produz um cheiro 
suave e agradável diante do Eterno. Se não existir fogo nas nossas almas na hora de servir 
ao Eterno, não lhe somos agradáveis metaforicamente falando. 

18:7 e servir no nome de YHWH, seu Elohim, como também todos os seus irmãos, 
os levitas, que assistem ali perante YHWH  

Servir no ou em Nome do Eterno, significa ter autorização para o fazer. O levita tem 
autoridade para servir diante do Eterno, assim como o profeta, cf. 18:19. 

18:10-11 Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua 
filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem 
encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem 
mágico, nem quem consulte os mortos,  

Todas estas práticas são levadas a cabo em colaboração com espíritos imundos, e não só 
eram comuns naquele tempo, como o são nos dias de hoje. Afastemo-nos de tais pessoas 
que praticam estes ritos.  

18:12 pois todo aquele que faz tal coisa é abominação a YHWH; e por estas 
abominações YHWH, teu Deus, as lança fora de diante de ti.  

 
Qualquer pessoa que pratique o ocultismo contamina-se espiritualmente e logo 
psicologicamente e fisicamente. Aquele que pratica o ocultismo é abominável para o Eterno. 
A prática do ocultismo foi a principal razão pela qual as sete nações foram destruídas e 
expulsas da terra de Canaã.  
 
Devemos ter certos conhecimentos das práticas ocultas para: 
 
1- Detectá-las na sociedade e nas pessoas que nos rodeiam; 
2- Saber ajudar aqueles que desejam libertar-se desses poderes malignos; 
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3- Protegermo-nos para não que não ejamos enganados pensando que essas coisas são 
lícitas para nós.  

18:13 Perfeito serás, como YHWH, teu Deus.  

Daqui aprendemos, que quem pratica qualquer destas coisas mencionadas anteriormente, 
jamais poderá alcançar a perfeição espiritual.  

Quinta Leitura: 18:14 – 19:13 

18:14 Porque estas nações, que hás-de possuir, ouvem os prognosticadores e os 
adivinhadores; porém a ti YHWH, teu Deus, não permitiu tal coisa.  

O profeta como Moisés é apresentado em contraste com os adivinhos e feiticeiros das 
nações gentias. Por um lado há algo semelhante entre estas práticas ocultas e o ministério 
do Profeta. Mas por outro lado é algo totalmente diferente. Assemelham-se porque ambos 
operam numa dimensão espiritual, sobrenatural. Todavia diferenciam-se porque as fontes 
desses poderes ou revelações são opostas. Os adivinhos estão sob influência de satanás, 
e dos espíritos malignos. Os profetas estão sob a influência do Espírito do Eterno. Os falsos 
profetas assemelham-se aos verdadeiros, mas a sua fonte de inspiração não é YHWH.  

18:15 YHWH, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, 
como eu; a ele ouvireis;  

O termo português “profeta” vem do latim “profeta” (de origem grega). “Pro-fethes” significa 
“falar em vez de”, “ser porta-voz de”, “falar em voz alta”, (em grego também significa 
“prever”). O termo hebreu é navi, possivelmente da raiz acadiana “nb” que significa chamar, 
convocar. A forma hebraica é passiva e significa “chamado”, “convocado”. Aqui 
apresentamos uns pontos que nos mostram como é o chamado e a mensagem dos 
diferentes profetas que o Eterno levanta: 

1- O chamado do Navi.  
a- sua origem 

I- Não humano, cf. Amós 7:15, 2 Pedro 1:20-21 
II- Divino, cf. Amós 2:11; Jeremias 23:21-22 
III- Do Espírito, cf. Números 11:29. 
 

b- sua autoridade 
I- Sobre o sacerdote, por exemplo Moisés;  
II- Sobre o rei, como por exemplo Samuel; 
III- Sobre o povo; 
IV- Sobre as nações. 
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c- sua missão 
I- prática; 
II- oral; é a “boca”, cf. Êxodo 4:16; 7:1; Jeremias 1:9. 
III- Escritural; 

 
2- A mensagem do Navi.  

a) A origem da mensagem – uma chama divina; 
I- Luz – revelação; 
II- Calor - inspiração. 

b) A forma da mensagem 
I- Verbal, cf. Jeremias 23:18b 
II- Falado, exemplo de Moisés cf. Números 12:8; 
III- Cantado, exemplo David; 
IV- Visual, cf. Números 12:6; Jeremias 23:18ª, exemplo de Zacarias; 
V- Vivido representativamente (acções simbólicas), exemplo de Ezequiel; 
VI- Vivido pessoalmente, exemplo de Jonas; 
VII- Vivido familiarmente, exemplo de Oseias, Isaías.  

c) O tempo da mensagem 
I- Passado 
II- Presente 
III- Futuro 
 

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

Os muitos profetas que surgiram em Israel cumpriram funções importantes. Todos eles 
cumpriram parte desta profecia, mas nenhum esteve a par de Moisés. Portanto tem que 
haver um que se assemelhe a Moisés em muitas áreas da sua vida, para que haja um 
cumprimento pleno desta Escritura. Há muita semelhança entre Yeshua e Moisés, desde o 
seu nascimento até à sua morte. A vida e ministério de Moisés constitui uma sombra 
profética do próprio Messias. O Messias seria como Moisés. Vamos ver algumas coisas da 
vida de Moisés que se assemelham à do Messias Yeshua: 

1) Moshé nasceu numa situação de perigo e teve que ser escondido.  

Em Êxodo 1:22; 2:3b está escrito: 

Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis 
no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida… pondo nela o menino, a pôs nos juncos 
à borda do rio.  
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Quando nasceu o menino, que mais adiante levaria o nome de Moisés, havia uma ameaça 
de morte sobre ele. O Faraó, rei do Egipto, tinha ordenado que todos os meninos varões 
de Israel fossem brutalmente assassinados, com o propósito de que o povo hebreu não se 
multiplicasse mais sobre a terra e para que os egípcios pudessem assim continuar a 
subjugá-los. Portanto, os pais desde formoso menino, tiveram que o manter escondido 
durante vários meses para salvar a sua vida.  

Tal como quando o Messias Yeshua nasceu, houve uma ameaça de morte sobre ele, cf. 
Mateus 2. O rei Herodes temia que o novo rei dos judeus, que tinha nascido, lhe retirasse 
o seu posto. Por isso mandou matar todos os meninos de Belém. Yeshua, tal como Moisés, 
foi salvo pela mão do Eterno da mão dos reis que os queriam matar.  

2) O nome Moisés é uma profecia messiânico.  

Em Êxodo 2:10b está escrito: 

“e chamou o seu nome Moisés e disse: Porque das águas o tenho tirado.” 

A filha de Faraó pôs o nome “Moisés” sobre o menino. Esse nome vem da palavra “mashá” 
que significa: “tirar (da água), “fazer sair”, “extrair”, “salvar”. Moisés foi tirado de uma morte 
certa no rio, cf. Actos 7:21, e por isso veio a ser uma figura profética do Messias. Como 
Moisés foi tirado da morte no rio, o Messias foi tirado da morte no lado de fogo, cf. Salmos 
18; 69; 88; Zacarias 3:2.  

3) Moisés não se apegou à glória, antes preferiu associar-se a um povo escravizado.  

Em Êxodo 2:11a está escrito: 

“E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos…” 

Há quem entenda, que muito provavelmente Moisés iria ser o próximo rei do Egipto, lugar 
esse que eram os filhos das filhas dos faraós que viriam a ser os sucessores do trono. 
Apesar dessa posição de glória e riqueza mundial, Moisés valorizou a sua identidade 
hebraica mais que todos os privilégios do Egipto.  

Em Hebreus 11:24-27 está escrito: 

“Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Escolhendo, 
antes, ser maltratado com o povo de Deus do que por, um pouco de tempo, ter o gozo do 
pecado; tendo, por maiores riquezas, o vitupério do Messias do que os tesouros do Egipto; 
porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egipto, não temendo a ira do rei; 
porque ficou firme, como vendo o invisível.” 
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De igual modo, como Moisés, Yeshua quando foi enviado ao povo judeu, não reclamou a 
glória que YHWH tinha destinado para ele antes da fundação do mundo, cf. João 17:5.  

Quando cresceu, em vez de se agarrar à posição de glória que lhe pertencia e à 
semelhança de Elohim que tinha, cf. Mateus 17:2, esvaziou-se a si mesmo e apresentou-
se ao mundo como um homem comum, cf. Filipenses 2:6-7.  

4) Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo quando veio a primeira vez.  

Em Êxodo 2:14a está escrito: 

“O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós?”  

Esta foi a primeira vez que Moisés tentou chegar ao coração dos seus irmãos. Mas não o 
reconheceram. Nisto encontramos um evento profético que fala do que se iria passar o 
Messias na sua primeira vinda, cf. João 1:11.  

É certo que milhares e milhares receberam-no quando veio. É certo que três mil o 
receberam no dia de Pentecostes, quando foi derramado do Espírito de Santidade. É certo 
que mais adiante nas Escrituras é dito que cinco mil o receberam em Jerusalém. É certo 
que aquilo que diz Actos 21:20, que mais de 30 mil em Jerusalém o tinham recebido como 
Messias, e que também os primeiros 100 mil crentes nazarenos eram somente judeus e 
que se calcula que perto do ano 100 da Era Comum, mais ou menos 1 milhão o receberam 
como o Messias prometido, o Messias Ben Yosef.  

Mas infelizmente, a maioria do povo de Israel não o recebeu quando veio, e ele foi rejeitado 
pelos líderes e juízes da sua nação, que eram os seus. Por isso ele foi se lhes tirado durante 
muito templo para logo ser apresentado outra vez com poder, igual a Moisés.   

5) Moisés voltou a Israel depois de muito tempo. 

Em Êxodo 2:23a está escrito: “E aconteceu, depois de muitos destes dias…” 

Ainda que Moisés tenha estado longe do seu povo durante muito tempo, o seu coração 
estava com eles. A apesar deste ter uma família própria, nunca se sentira integrado no povo 
e na cultura do seu sogro Jetro. O primeiro filho que teve com a sua esposa Zípora, foi 
chamado Guer-shom, que significa “estrangeiro ali”. Moisés nunca se sentira 
verdadeiramente em casa com o seu sogro, porque o seu coração estava com os israelitas 
no Egipto. Depois de quarenta anos, Moisés foi enviado de volta ao Egipto para enfrentar 
o Faraó e tirar os filhos de Israel da sua possessão.  

De igual modo, o Messias voltará, depois de muito tempo, a Israel com a autoridade de 
YHWH para libertar definitivamente os filhos de Israel da opressão do Sistema da Nova 
Ordem Mundial.  
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6) Moisés foi enviado para confrontar directamente o Faraó e destruir o seu poder mágico. 

Em Êxodo 3:10a está escrito: “Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó…” 

O poder mágico do Egipto tinha o povo hebreu sob escravidão. A única forma de libertar o 
povo era desafiando os poderes dos “falsos deuses” do Egipto. Também o Faraó era 
adorado como um deus. Os deuses dos egípcios tinham sido criados com o propósito de 
manipular o povo através deles. Os magos do Egipto, conheciam os poderes mágicos dos 
demónios. Moisés foi enviado para desafiar todo esse poder demoníaco que estava a 
dominar o sistema mundial político do Egipto. De igual modo, veio o Messias ao mundo 
para desfazer as obras de satanás, como lemos em 1 João 3:8b: 

“Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo.” 

Quando Yeshua morreu, na mesma noite que o cordeiro pascal foi comido pelo povo de 
Israel, o poder satanás foi destruído para sempre, como está escrito em Hebreus 2:14-17a: 

E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas 
coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e 
livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. 
Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo 
que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos,  

 
7) Moisés foi enviado para libertar o povo da escravidão do Egipto.  

Em Êxodo 3:10b está escrito: 

“para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egipto.” 

O Faraó simboliza satanás. Egipto simboliza o mundo, e a escravidão dos nossos pais 
simboliza a escravidão dos seres humanos sob o poder do pecado que mora neles.  

Como Moisés foi enviado para libertar o povo de Israel do poder do Faraó, assim o Messias 
veio para nos libertar do poder de satanás.  

Como Moisés foi enviado para libertar o povo de Israel da terra do Egipto, assim o Messias 
veio para libertar os filhos de Abraão do sistema deste mundo. Como Moisés foi enviado 
para libertar o povo de Israel da escravidão, assim também veio o Messias para nos libertar 
da escravidão do pecado, como lemos na carta aos Romanos 6:5-7: 

“Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o 
seremos na da sua ressurreição; sabendo isto: que o nosso velho homem foi com ele 
crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao 
pecado. Porque aquele que está morto está libertado do pecado”.  
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8) Moisés revelou o Santo Nome do Eterno ao povo: 

Em Êxodo 3:16a está escrito: 

“Vai, e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: YHWH…” 

Quando Moisés recebeu o chamado de ir ao povo dos seus pais, quis saber o Nome do 
Seu Elohim. Os filhos de Israel conheciam o Nome do Santo, bendito seja, e ao vir Moisés 
pronunciado o Seu Nome diante deles, reconheceram que verdadeiramente tinha 
conhecido o Elohim de Abraão, Isaque e Jacob. Moisés foi ordenado a pronunciar o Nome 
diante do povo, segundo está escrito em Êxodo 3:15: 

“E Elohim disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: YHWH, o Elohim de vossos 
pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaque e o Elohim de Jacó, me enviou a vós; este é 
meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração” 

Moisés foi ordenado a pronunciar o Nome diante dos filhos de Israel. Foi enviado para que 
eles conhecessem verdadeiramente o significado desse Nome, um significado maravilhoso 
de liberação da escravidão, de redenção e de salvação. Da mesma forma veio Yeshua em 
Nome de YHWH, como lemos em João 12:13 (cf. Samo 118:25-26) 

“Tomaram ramos de palmeiras, e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana! Bendito o 
Rei de Israel que vem em nome de YHWH!”  

Se Yeshua fosse YHWH, estaria escrito: “Bendito YHWH que veio”. Mas o texto não diz 
isso. Ser o Eterno, e representar o Eterno são conceitos distintos. Yeshua não veio em 
nome próprio, mas sim em Nome do Seu Pai, cf. João 5:43. Veio para dar a conhecer o 
Nome, como lemos em João 17:6a, 26. 

Veio para dar a conhecer o Nome, como está escrito em João;6a, 26: 

“Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste… E eu lhes fiz conhecer o teu 
nome e lho farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e 
eu neles esteja.” 

É possível que Yeshua tenha sido julgado e condenado à morte pelo Sinédrio, precisamente 
por ter pronunciado o Nome Sagrado diante deles. Acusaram-no de blasfémia, segundo o 
texto de Mateus 26:64-66: 

“Disse-lhes Yeshua: Tu o disseste; digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem 
assentado à direita do Todo-poderoso (pela reacção do sumo-sacerdote entendemos que 
aqui pronunciou o Nome, citando o Salmo 110:1) e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o 
sumo-sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou; para que precisamos ainda 
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de testemunhas? Eis que bem ouvistes, agora, a sua blasfémia. Que vos parece? E eles, 
respondendo, disseram: É réu de morte”.  

Segundo o Talmude, pronunciar o Nome Sagrado fora do templo é considerado como 
blasfémia. Como Moisés veio dar a conhecer o Nome de YHWH a Israel, assim o Messias 
Yeshua veio para dar a conhecer o Nome do Seu Pai a Israel.  

9) Moisés fez milagres extraordinários.  

Em Êxodo 4:5a está escrito: 

“para que creiam que te apareceu YHWH…” 

Moisés foi enviado para fazer milagres extraordinários. Não vimos nenhum homem na terra, 
até vir o Messias Yeshua, que tenha feito sinais e milagres tão grandes como os que fez 
Moisés. Há rabinos que dizem que Jeremias é o profeta prometido, que foi levantado como 
Moisés, porque tal como com Moisés, o Eterno também disse a Jeremias que as Suas 
palavras foram postas na sua boca, cf. Jeremias 1:9. 

É certo que Jeremias falava a Palavra do Eterno, mas não fez os milagres que fez Moisés. 
Portanto ele não podia ter sido o profeta que o Eterno levantaria como Moisés. Não há 
dúvida de que os milagres feitos por Yeshua, documentados nos quatro primeiros livros 
chamados Evangelhos, constituem uma evidência que que Ele é o cumprimento da 
promessa de um profeta como Moisés, com a autoridade do Pai para fazer todo o tipo de 
milagres extraordinários, entre eles o de abrir os olhos aos cegos, limpar os leprosos, 
restaurar os paralíticos, expulsar os demónios e levantar os mortos.  

Em João 15:24 está escrito: 

“Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro têm feito, não teriam pecado; 
mas, agora, viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai”.  

Como Moisés foi enviado a fazer milagres extraordinários para enfrentar o maligno e libertar 
o povo, assim também o Messias Yeshua veio com todo o poder do céu para destruir as 
obras de satanás e libertar o povo de Israel e o mundo inteiro, das consequências da 
escravidão do pecado.  

10) Moisés falou as palavras de YHWH 

Em Êxodo 4:12b está escrito: 

“e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.” 
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Moisés foi o profeta número um de Israel. Não há nenhum que tenha escrito tantas palavras 
de YHWH como ele. Através do seu ministério chegou-nos a revelação da Torá de uma 
forma maravilhosa. Contudo, o Messias é que nos trouxe a máxima revelação da Torá de 
Elohim, como lemos em Mateus 5:17-18: 

“Não cuideis que vim destruir a Torá ou os profetas; não vim ab-rogar, mas cumprir. Porque 
em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um yud ou um traço se 
omitirá da lei sem que tudo seja cumprido.” 

A palavra Torá refere-se neste contexto aos cinco livros de Moisés. O Messias não veio 
para anular nada dos escritos de Moisés, veio sim para confirmá-los e explica-los para que 
possamos cumpri-los correctamente. A palavra “cumprir” neste contexto refere-se a um 
termo rabínico que tem a ver com uma aplicação correcta dos mandamentos. Cumprir não 
significa de modo algum, terminar ou acabar, mas sim levar à sua máxima aplicação prática 
na vida diária.  

Como Moisés veio como profeta para nos dar a Torá, a Palavra de YHWH, assim veio o 
Filho de YHWH como o profeta dos profetas para falar-nos definitivamente aquilo que havia 
no coração do Pai quando a Torá foi dada, como lemos em Hebreus 1:1-2: 

“Havendo Deus, antigamente, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos 
profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de 
tudo, por quem fez também o mundo.” 

11) Moisés é chamado Elohim. 

Em Êxodo 4:16b está escrito: 

“e tu lhe serás por Elohim” 

Moisés é chamado Elohim nas Escrituras. É exactamente a mesma palavra que é usada 
para o Criador em Génesis 1:1. 

Elohim é a palavra mais frequente nas Escrituras, traduzida como “Deus” e é usada 
principalmente para o Criador, mas também para os anjos. Num par de ocasiões é usada 
para homens, em Êxodo 4:16; 7:1 (Moisés), e em Êxodo 22:8-9, onde foi traduzida como 
“juízes”, referindo-se aos juízes de Israel. O título Elohim tem a ver com poder, autoridade 
e juízo, e neste caso vemos que o Pai delega a sua autoridade tanto aos anjos como aos 
homens. Dessa forma, é chamado “Elohim”, pela autoridade delegada que recebeu.  

Em Êxodo 7:1 está escrito: 

“Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó;” 
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Como Moisés recebeu a autoridade delegada de actuar no lugar de YHWH na terra, assim 
também Yeshua recebeu o direito de ser chamado Elohim e levar o Nome sobre todo o 
Nome, que é o Nome do Pai – YHWH – como lemos em João 1:1. 

“E o Verbo era Elohim (juiz supremo)” 

Em Filipenses 2:9 está escrito: 

“Pelo que também Elohim o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo 
o nome”. 

O Nome sobre todo o nome é a forma hebraica de YHWH. Yeshua recebeu esse nome. 
Isso significa, obviamente, que ele não o tinha antes, e que não o tem por si mesmo.  

Em Hebreus 1:8a está escrito: 

“Mas, do Filho, diz: Ó Elohim, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos”  

Há muitas mais áreas da vida de Moisés que poderíamos tirar como sombras do Messias, 
mas vamos parar aqui lembrando-nos das palavras de Yeshua, em João 5:39, 46 onde diz: 

“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.” 
 

18:20 Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em 
meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros 
deuses, o tal profeta morrerá.  

 
Se uma pessoa pretende profetizar e, nesse acto ou estado emocional, disser uma palavra 
que o Eterno não tenha dito, é réu de morte. A gravidade desse pecado é comparável a um 
assassinato, idolatria, adultério ou blasfémia.  
 
A profecia não é para julgar, nem para manipular nem para criar um ambiente espiritual nas 
reuniões. É fácil misturar emoções com inspiração divina. Precisamos do dom de 
discernimento de espíritos, para saber de onde vem a inspiração das profecias que se 
pronunciam.  
 

18:21-22 E se disseres no teu coração: Como conheceremos a palavra que o 
YHWH não falou? Quando o tal profeta falar em nome de YHWH, e tal palavra se 
não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que YHWH não falou; com 
soberba a falou o tal profeta; não tenhas temor dele.  
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A Torá adverte que se as palavras proféticas não se cumprem, são falsas. Isto é válido só 
para as palavras que falem do futuro ou pretendem revelar segredos. O tempo mostrará se 
essas palavras foram falsas ou verdadeiras, cf. Jeremias 28. As falsas profecias, por muito 
bonitas que sejam, fazem com que o povo confie na mentira e se revele contra o plano de 
YHWH. São contaminadas pelo espírito de mentira. Além disso, há profecias dadas por 
espíritos malignos que dizem a verdade, mas são transmitidas com outro espírito. Temos 
um exemplo em Actos 16:16ss. 

19:8-9 “E, se YHWH, teu Elohim, dilatar os teus termos… então, acrescentarás 
outras três cidades além destas três;  

Segundo Rashí, aqui refere-se aos territórios do Queneu, Quenizeu e Cadmoneu, cf. 
Génesis 15:19, que foram Amon, Edom e Moab. Portanto, quando esta palavra se cumpre, 
haverá no total nove cidades de Refúgio.  

Sexta Leitura: 19:14 – 20:9 

19:14 Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua 
herança, que possuíres na terra, que te dá YHWH, teu Elohim, para a possuíres.  

Isto refere-se aos limites que foram postos na terra de Israel durante a repartição entre as 
diferentes tribos e famílias, depois da conquista. Todavia, hoje em dia podemos ver esses 
limites nas montanhas de Judá fora de Jerusalém. Essas pedras, que formam fronteiras 
entre as heranças repartidas por Josué, permaneceram ali mais de 3000 anos.  

Segundo a interpretação alegórica, o nível remez, os limites representam os limites da Torá 
que não se podem mover. YHWH pô-los uma vez, e nem mesmo o Messias moveu esses 
limites. Só derrubou algumas cercas que se tinham imposto à Tora, pela tradição, 
especialmente aquelas que proibiam o contacto com os gentios.  

19:18-20 E os juízes bem inquirirão; e eis que, sendo a testemunha falsa 
testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou 
fazer a seu irmão; e, assim, tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o 
ouçam, e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti.  

Vemos aqui a gravidada do falso testemunho e da mentira. A intenção da pessoa que 
testifica falsamente é vista no céu como um crime e tem que ser julgada para que o povo 
tema e não voltem a fazer uma maldade semelhante.  

20:2 E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará, e 
falará ao povo  
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As guerras em Israel são de carácter espiritual. Se há falta de confiança no Eterno entre os 
soldados do exército, não poderão fazer frente aos seus inimigos. Por isso, o sacerdote tem 
um papel importante para animar e edificar a fé dos soldados.  

20:5 Então, os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou 
casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne-se à sua casa, para que, 
porventura, não morra na peleja, e algum outro a consagre 

Os oficiais têm aqui a função de tratar casos de carácter social. As três coisas mencionadas, 
uma casa, uma vinha e uma esposa, representam os momentos mais felizes da vida natural 
do homem. Para que um soldado israelita não perca a oportunidade de desfrutar desses 
momentos, não poderá o seu serviço militar enquanto estiver envolvido com um desses. 
Além disso, o seu coração estará dividido e então não poderá entregar-se totalmente à 
batalha.  

Estas três coisas aparecem aqui por ordem natural. Primeiro o homem deve ter casa e 
trabalho, e logo está apto para se casar. Quando o homem foi criado, YHWH deu-lhe 
primeiro uma casa, um jardim, logo um trabalho, o de jardinagem, e depois uma mulher. Se 
vierem maldições sobre uma pessoa, primeiro é tocado relativamente à mulher, logo na 
casa e finalmente na sua vida laboral, cf. Deuteronómio 28:30. Maimónides disse no seu 
livro Mishné Torá: 

“É costume das pessoas sensatas que o homem assegure primeiro um trabalho que o 
alimente, logo construa uma casa e finalmente despose uma mulher, como está escrito: 
“tiver plantado uma vinha, construído uma casa e logo desposado uma mulher”.  

A noiva é apresentada nas Escrituras com estres três termos, casa, vinha e mulher. 

20:8 E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso 
e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos 
se não derreta como o seu coração. 

As guerras de Israel são guerras de fé no Eterno, e a fé não cabe numa pessoa que tem 
medo. O temor é o contrário da confiança. Por isso os medrosos não podiam ser parte do 
exército de Israel para que a sua incredulidade não danifique a fé dos seus companheiros.  

20:9 E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então, designarão 
os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. 

Os capitães são os dirigentes da guerra. O sacerdote, v. 2, representa a vida religiosa, os 
oficiais, v. 5, representam a vida social, e os capitães representam a defesa.  

Há três tipos de guerra em Israel: 
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- A guerra de mandamento – contra as sete nações e Amaleque, ordenada pelo Eterno; 

- A guerra de defesa nacional – contra os inimigos que vierem a atacar Israel; 

- A guerra há-reshut – contra outras nações para ampliar o território de Israel.  

A última teria que ter o consentimento do Grande Sinédrio, enquanto que as primeiras duas 
poderiam ser iniciadas pelo rei.  

Sétima Leitura: 20:10 – 21:9 

20:18 para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações, 
que fizeram a seus deuses, e pequeis contra YHWH vosso Elohim.  

Esta é a razão pela qual tinham que destruir as sete nações da terra. A sua idolatria tinha 
chegado a tal nível de contaminação, que era necessário tomar estas medidas tão radicais 
para as erradicar de entre os homens. A razão destas guerras não é o ódio, nem o racismo, 
nem o zelo religioso, mas sim a própria sobrevivência do povo de Israel e das demais 
nações.  

21:1 Quando na terra que te der YHWH, teu Elohim, para possuí-la se achar algum 
morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou,  

Aqui vemos a importância que YHWH dá ao derramamento de sangue inocente. Um 
assassinato é algo muito grave. A notícia da morte de uma só pessoa, de forma violenta, 
deve estremecer as nossas almas. O processo judicial para este tipo de caso, é ordenado 
para que esse sangue não traga maldição sobre a terra e o povo. Se há algo que traz 
maldição sobre um povo e sobre uma terra, é o derramamento de sangue inocente. Para 
YHWH é muito grave, e portanto, também o é para nós.  

21:2 então, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão o espaço até às 
cidades que estiverem em redor do morto.  

Segundo Rashí, aqui a expressão “teus anciãos”, refere-se ao Grande Sinédrio em 
Jerusalém.  

21:8 Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó YHWH, resgataste, e não ponhas o 
sangue inocente no meio do teu povo Israel. E aquele sangue lhes será expiado.  

Daqui aprendemos que existe uma culpa colectiva. Aqui pede-se o perdão pelo pecado 
colectivo do povo quando uma pessoa comete este crime terrível. Os anciãos e os levitas 
representam o povo inteiro e, como tal, podem pedir perdão por este pecado em nome do 
povo, para que não venham as consequências deste pecado sobre todos.  
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A culpa é perdoada, quando não se sabe quem é o causador da morte, ao fazer uma 
declaração de reconhecimento do crime e de inocência dos líderes, juntamente com o 
sacrifício de um animal jovem que é morto num lugar que não tenha sido semeado ou 
trabalhado pelo homem. O animal inocente tem que morrer no lugar do culpado para que 
YHWH não derrame a ira sobre a nação.  

Em Génesis 9:5 está escrito: 

“E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida; da mão de todo animal 
o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei 
a vida do homem”.  

Os animais podem representar os homens e morrer em vez deles para que haja perdão. 
Mas estes animais não podem substituir verdadeiramente os homens, são apenas sombras 
do “irmão de todo o homem” que teria que morrer em vez de nós para que fosse dado um 
eterno perdão dos pecados, aquele que se arrepende!  

Bendito seja o Eterno por esse irmão! 

Fim da Parashá 48- Shoftim (Juízes).  
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