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Quando a Palavra de Deus passa a ser entendida e estudada no contexto hebraico 
em que a mesma foi escrita e nos foi transmitida, esta Palavra passa a ser muito 
mais viva do que a forma como a compreendíamos antes. Isto porque no mundo 
ocidental em que crescemos, fomos ensinados debaixo da influência de séculos de 
correntes filosóficas de origem greco-romanas, as quais, de um modo geral, sempre 
se opuseram ao ensino ou instrução de YHWH, a Sua Torá. 
 
Compreender e aceitar Yeshua é aceitá-Lo como Homem onde habitava a plenitude 
da divindade de Deus (O Espírito Santo de YHWH), na forma como O Pai se deu a 
conhecer a toda a humanidade através de Yeshua, O Filho. Ele veio para o que era 
Seu e os Seus não O receberam nem O compreenderam. Possamos nós, hoje, 
passados que são quase 2.000 anos da Sua morte e ressurreição, compreendê-Lo e 
aceitá-Lo como Deus na carne, aceitando, ao mesmo tempo, colocar em prática nas 
nossas vidas toda a Sua vontade, a mesma que se encontra expressa na Bíblia 
Sagrada, de Génesis a Apocalipse. 
 
Vejamos alguns exemplos muito concretos em passagens do chamado “N.T.” que, 
se bem compreendidas no seu contexto hebraico (que traduz o pensamento 
hebraico dos vários autores das mesmas, todos servos de Deus e, como Yeshua, 
membros da nação de Israel), nos podem dar um novo entendimento das citações 
da Torá de YHWH/Moisés. Vejamos alguns exemplos:  

• A fé não veio abolir qualquer parte da Torá ou mesmo o seu todo: Mateus 
5:17-20; 7:12; Tiago 2:10; Romanos 2:13. 

• Na parábola do trigo e do joio1 (Mateus 13:37-43), Yeshua manifesta a 
condenação dos que violam a Lei de YHWH (os que cometem iniquidade ou 

                                            
1
 Infelizmente, o joio também está misturado com o trigo no seio das igrejas dos nossos dias. Esse 

joio vive no convencimento de que está “salvo”. E porque é que alguns são joio? R: porque não se 
querem submeter à vontade do Altíssimo. Alguns andam no Evangelho há muitos anos mas nunca se 
converteram (o seu coração continua incircunciso) e não querem aprender a Verdade. Andam 
coxeando uma vida inteira: aceitam umas partes da Lei de Deus e rejeitam outras… 



 2

“Anomia”, termo que é usado com frequência por Ele: e.g. Mateus 23:27-28 e 
24:11-13).  

• Guardar a Torá é parte integrante da fé que conduzirá o crente à vida eterna: 
Mateus 19:17; Apocalipse 12:17; 14:12; 22:14. 

• O crente permanece debaixo do amor de Yeshua se guardar os preceitos da 
Torá: João 14:15-23, da mesma forma que Ele permaneceu no amor do Pai 
por guardar toda a Sua vontade, a Sua Torá: João 15:9-10; Hebreus 2:17-18 
(como fiel Sumo-Sacerdote); 4:15; 8:10; 10:16. 

• A fé no Salvador Yeshua não nos liberta de guardarmos os preceitos da Torá 
(que Ele também guardou em obediência ao Pai), antes a estabelece: 
Romanos 3:31.  

• A Torá é, em si mesma a “liberdade” e o padrão de conduta/vida perante a 
qual seremos julgados: Tiago 1:22-25. 

• Não esquecer que a palavra “justo” quer dizer: “os que observam as leis 
divinas nas suas vidas” (o que pratica a justiça) – Lucas 1:5-6; Daniel 12:3. 
Estes são os que “ouvem”, “crêem” e “obedecem” (praticam). 

• O Concílio de Jerusalém confirmou o ensinamento da Torá para os fiéis: 
Actos 15:20-21. 

• A Lei e a Graça de Deus andam de braço dado, pois uma não exclui a outra. 
Somos salvos pela Graça de Deus (a Sua misericórdia ou perdão imerecido); 
porém, Ele instrui-nos para andarmos em obediência e fé em todos os Seus 
preceitos. Como, por exemplo, nos ensinam os apóstolos Tiago e João, a fé 
tem que se expressar através das obras, senão é uma fé vazia, morta: Tiago 
1:22-25; 2:21-26; 4:11-12, 17; 1.João 2:3-7; 3:4; 5:2-3; 2.João 1:5-6. 

• Sabemos que pelas obras da Lei ninguém será justificado diante de Deus, 
porque o justo viverá da fé (Gálatas 3:11); mas, sabemos também que é a fé 
que nos leva a produzir frutos e obras dignas de arrependimento, obras de 
justiça – Mateus 3:8; Actos 26:20; Romanos 3:27-28; Efésios 2:10. 

• Yeshua e os Seus discípulos/apóstolos viveram sempre em obediência à Torá 
de YHWH/Moisés – e.g. Mateus 12:8; 15:1-6; 19:17-19; 28:19-20; Marcos 
1:21; 2:27; João 8:39; 14:15-24, etc. 

• São os que ainda não nasceram de novo (ainda não circuncidaram os seus 
corações) e que, por isso mesmo estão na carne, que não se querem sujeitar 
à Torá de YHWH: Romanos 8:5-8. 

• Se dizes que O conheces e ignoras e não vives de acordo com a Sua Torá 
i.e., não vives pelos preceitos de YHWH, então és mentiroso: 1.João 2:3-7. 

• Não importa se és judeu ou não judeu. O que importa é que guardes e vivas 
de acordo com os mandamentos de YHWH que Ele nos deu na Sua Torá: 
1.Coríntios 7:19. 

• A “Lei do Amor” consiste em guardarmos a Sua Torá – a qual não é pesada: 
1.João 5:3; 2.João 1:6; Mateus 11:29-30. 

• Naquele dia (quando Ele vier como Rei eterno), muitos Lhe dirão: “não 
fizemos muitas maravilhas em teu nome?”. A resposta deste Rei será: “nunca 
vos conheci…vós que praticais a iniquidade [transgressão das leis de YHWH]” 
– Mateus 7:21-24.  

• O homem será avaliado pelos seus frutos (acções de justiça de acordo com a 
vontade de YHWH expressas na Lei/Torá) – Mateus 7:16, 20. 

• O primeiro Concílio da Igreja (Jerusalém) determinou quatro regras iniciais 
para os neófitos da fé, porquanto a Lei/Torá, i.e. Moisés era ensinado todos 
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os Sábados nas sinagogas onde eles aprendiam e adoravam a Deus – Actos 
15:21. 

• É mais fácil passar o céu ou a terra do que cair um til da Lei – Lucas 16:17. 

No início, algumas pessoas poderão ficar confusas ao lerem estas passagens do 
chamado “Novo Testamento”, porquanto não estão habituadas a “verem” estas 
passagens como referindo-se à Lei/Torá de YHWH. No entanto, e a não ser que 
existam claras alusões noutro sentido, quando os autores dos evangelhos e 
epístolas do “N.T.” falam de lei/mandamentos no contexto hebraico e religioso do 
primeiro século, devemos entender que se estão a referir à Torá dada a Israel por 
YHWH através do Seu servo Moisés. 

Se, na realidade cremos que Este Yeshua era YHWH na carne, então como 
devemos interpretar as Suas palavras quando Ele nos diz em João 14:15, 21; 15:10: 
“Se me amais, guardai os meus mandamentos…Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me ama será 
amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele... Se guardardes os 
meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu 
tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor”. Tão 
simples para uns. Porém tão complicado para outros. 

Toda a obediência à Torá tem que derivar de um coração circuncidado pela fé. E.g. 
alguma vez Yeshua invalidou o preceito de Deus para que os varões fossem 
circuncidados na carne? Não! Ele que tinha poder para o fazer não o fez, pois a 
circuncisão da carne é o resultado de um coração circuncidado primeiramente na fé, 
tal como aconteceu com Abraão, Tito, Timóteo, etc., pois trata-se ainda hoje de um 
“sinal” do Concerto celebrado entre Israel e O seu Deus. Isto era válido antes da 
morte e ressurreição do Cristo, como o continuou a ser depois da salvação que Ele 
nos veio trazer pelo Seu sangue. O Seu sacrifício não anulou a obediência, bem 
pelo contrário, esse sacrifício é bem o expoente máximo da obediência à vontade do 
Pai, obediência essa que deve estar sempre presente nos nossos actos. 

Lembremos ainda que o conhecimento de Deus nos chega de forma progressiva, à 
medida que estudamos a Sua Palavra. E, naquilo em que ainda possamos fraquejar, 
mas de que nos arrependamos com sinceridade de coração, lembremos que temos 
Um Poderoso Advogado junto do Pai, Yeshua, O Filho, que se entregou por cada 
um dos fiéis para os resgatar do pecado e das garras de Satanás que procura 
confundir-nos em toda a Verdade (pois ele é o pai da mentira). 

O sacrifício de Yeshua em nada alterou as disposições da Torá dada por YHWH a 
Israel através de Moisés, a não ser a lei dos sacrifícios dos animais e das ofertas de 
manjares porquanto um Único e Melhor sacrifício foi feito pelo Filho. O que foi 
interrompido2 foi a lei do sacerdócio levítico, uma vez que, no seu lugar, se levantou 
o sacerdócio eterno pela Ordem de Melquisedeque, O do Sumo-Sacerdote Yeshua. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

                                            
2
 Dizemos “interrompido” porquanto o mesmo sacerdócio levítico voltará a exercer as suas funções no 

3º Templo (haverá sacrifícios, de novo, durante o Milénio), conforme nos diz nos capítulos 40 a 44 do 
livro de Ezequiel. 


