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Quando é que os homens (os que se dizem instruídos na Palavra) reconhecem e 
ensinam que para cumprir tudo o que estava escrito na Torá, era necessário que os 
cordeiros que eram oferecidos em holocausto perante o trono do Elohim Todo-
Poderoso tinham de ser sem qualquer mancha e ter um ano de idade? Este é um 
estatuto do Altíssimo. 
 
Então se os simples cordeiros que eram um tipo do verdadeiro Cordeiro tinham de ser 
de um ano, não teria O próprio Filho do Altíssimo de respeitar os mesmos critérios que 
a Lei/Torá estabelecia? Porque é que ainda hoje há por aí muitos “mestres” a ensinar 
os seus rebanhos dizendo que o ministério de Yeshua HaMashiach durou 3 anos ou 
3,5 anos? Será que o ministério do Cordeiro de YHWH não teria forçosamente de ter 
durado um ano e O próprio Cordeiro não poderia ter mancha de pecado para que o 
Seu sacrifício pudesse ser aceite perante o trono da Majestade e se cumprisse a Torá?  
 
Claro que sim, respondemos! Porquê? Porque se O Cordeiro de YHWH não 
respeitasse integralmente os critérios que a Torá impunha, então o sacrifício de Yeshua 
HaMashiach não poderia ser aceite, dado que estaria a violar a Vontade do Pai. Vemos 
assim que o desconhecimento da Torá de YHWH tem conduzido muitos pregadores a 
tirar conclusões erradas e a ensiná-las a outros. É esta questão que nos propomos 
analisar neste breve trabalho à luz da Palavra do Altíssimo Elohim. 
 
Comecemos por considerar que no primeiro sacrifício que esteve ligado à celebração 
da primeira Páscoa, a saída do povo de Israel do Egipto, YHWH instruiu que o povo 
deveria escolher um animal sem mancha ao décimo dia, observando-o durante quatro 
dias para ver se o animal poderia ter alguma mancha e, então, se o animal não 
apresentasse qualquer defeito, seria sacrificado aos 14 do primeiro mês à tarde – 
Êxodo 12:1-14.  
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Podemos ler várias disposições da Torá que regulam estes sacrifícios, mas que 
insistem sempre que: 
 

Êxodo 12:5 – “O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de um 
ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras”. 

 
Sabendo nós que O Cordeiro do Altíssimo, Yeshua HaMashiach, foi a nossa Páscoa 
como Paulo nos ensina em 1.Coríntios 5:7, e que, simultaneamente, Ele foi as 
Primícias dos justos que já dormem e que um dia voltarão à vida com corpos gloriosos 
como prémio da sua entrega incondicional ao Filho do Altíssimo, Primícias que 
apontam também para o feixe de cevada que era acenado pelo sacerdote perante a 
face de YHWH no dia a seguir ao Sábado da semana pascal, ficamos então com a 
certeza do significado destes actos: 
 

Levítico 23:10-12 – “Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes 
entrado na terra, que vos hei-de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis 
um molho das primícias da vossa sega ao sacerdote; e ele moverá o molho 
perante YHWH, para que sejais aceites; no dia seguinte ao sábado o 
sacerdote o moverá [o dia a seguir à ressurreição de Yeshua HaMashiach 
que ocorreu no final do dia de Sábado, mas ainda como parte desse 
Sábado]. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem 
defeito, de um ano, em holocausto a YHWH”. 

 
Em inúmeras passagens bíblicas, a Torá insiste que os cordeiros que eram oferecidos 
em holocausto a YHWH teriam forçosamente de ser animais sem mancha e terem um 
ano de idade. Vemos assim a ligação e exigência entre os animais que eram oferecidos 
em holocausto perante YHWH e O próprio Cordeiro do Altíssimo. O Livro de Números 
dá-nos numerosas passagens que confirmam esta exigência do Altíssimo: a escolha de 
um macho sem mancha e com um ano de idade – e.g. Números 7:75. 
 
Tal exigência do Elohim Todo-Poderoso irá manter-se também no tempo do reinado 
milenar de Yeshua ben David, quando o futuro Templo estiver em funcionamento, 
como nos diz: 
 

Ezequiel 46:13 – “E prepararás um cordeiro de um ano sem mancha, em 
holocausto a YHWH, cada dia; todas as manhãs o prepararás”. 

 
Como vemos, mesmo já no decurso do reino milenar de Yeshua ben David, o padrão 
do sacrifício não será alterado. 
 
Mas que relação têm os animais dos holocaustos com o sacrifício do Filho do 
Altíssimo? Toda! Absolutamente toda, pois estes animais sempre apontaram para o 
verdadeiro Cordeiro, Aquele que, como nos dizem as Escrituras, foi sacrificado ainda 
antes da fundação do mundo. No pedido para sacrificar seu filho Isaac, Abraão dirigiu-
se ao monte para cumprir a instrução do Altíssimo. Agora veja-se que Isaac era um tipo 
do verdadeiro Cordeiro que veio a ser sacrificado: O Filho do Elohim Todo-Poderoso.  
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E para que a vida de Isaac fosse poupada (pois O Eterno havia prometido um filho a 
Abraão, saído dos seus lombos), então YHWH proporcionou um animal para o 
sacrifício no lugar de Isaac, como o fez também enviando o Seu Cordeiro, Yeshua. E 
como podemos ter a certeza de que Yeshua HaMashiach Se constituiu como “o 
Cordeiro” do sacrifício? Por muitos e numerosos testemunhos, incluindo o testemunho 
do Pai quando disse: 
 

Mateus 17:5 – “E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os 
cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em 
quem me comprazo; escutai-o”. 

 
E, por inspiração do Espírito Santo, também João, o baptista, clamou perante o povo:  
 

João 1:29 – “No dia seguinte [ao baptismo de Yeshua] João viu a Jesus, 
que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo”. 

 
Muitos outros testemunhos nos deu O Filho do Todo-Poderoso enquanto esteve entre 
nós, curando doenças, ressuscitando mortos e fazendo inúmeros milagres. Mas, para 
reconhecermos o tempo do ministério de Yeshua devemos socorrer-nos das palavras 
da profecia que YHWH deu a Daniel, a das setenta semanas, que aponta de forma 
clara o tempo do ministério do Messias.  
 

Daniel 9:24-26 – “Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, e 
sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos 
pecados, e para expiar a iniquidade [a transgressão da Lei/Torá], e trazer a 
justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe 
e entende: desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a 
Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, haverá sete semanas, e sessenta e 
duas semanas; as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos 
angustiosos. E depois das sessenta e duas semanas será cortado o 
Messias, mas não para si mesmo; e o povo do príncipe, que há-de vir, 
destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; e 
até ao fim haverá guerra; estão determinadas as assolações”. 

 
Esta profecia é central para podermos entender o tempo do ministério do Filho do 
Altíssimo, o qual teve início no momento em que foi Ele foi revelado ao mundo no acto 
do baptismo e, também, pelo testemunho do Pai, no Jordão. A Palavra diz-nos que O 
Messias Yeshua tinha cerca de trinta anos quando iniciou o seu ministério – Lucas 
3:23. 
 
Então, desde esse ponto de partida vemos que a duração do Seu ministério haveria de 
ser realizado durante sessenta e duas semanas até que seria cortado. Ora se 
retirarmos a estas 62 semanas as 52 semanas que dura um ano, temos que O 
Cordeiro de YHWH foi entregue à morte com 1 ano e dez semanas de ministério. 
Lembremos ainda as palavras do Messias Yeshua em: 
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Mateus 5:17-18 – “Não cuideis que vim destruir a lei [a Torá] ou os profetas: 
não vim ab-rogar [revogar], mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, 
até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem 
que tudo seja cumprido”. 

 
O nosso entendimento acerca do tempo de o ministério do Messias Yeshua ter durado 
somente 62 semanas é suportado por estas Suas palavras, pela profecia de Daniel 9 e 
pelas disposições da Torá quanto aos cordeiros do sacrifício que tinham de ser de um 
ano. Vemos assim que é mandatório que O Cordeiro de Deus deveria ter também um 
ano de ministério para Se poder qualificar como O Cordeiro de YHWH. Fica assim 
biblicamente demonstrado que Ele exerceu o Seu ministério somente durante 62 
semanas. Se assim não fosse estaria a violar as santas disposições do Pai a respeito 
da idade dos cordeiros que eram sacrificados perante o altar do Todo-Poderoso e 
estaria a contrariar a profecia de Daniel 9, o que o não qualificaria como o verdadeiro 
Cordeiro sem qualquer tipo de desobediência (mancha).  
 
O sacrifício do Cordeiro de YHWH persiste para sempre como o único meio pelo qual 
podemos ser justificados junto do Pai, como nos ensina Hebreus 10:10-14.  
 
Lembremos que a Palavra nos ensina que O Pai fez cair sobre O Filho a iniquidade 
daqueles que O aceitam como O Salvador das suas vidas – Isaías 53:6. E só esses 
vêm os seus pecados cobertos pelo sangue do sacrifício do Cordeiro de Deus, uma vez 
que todos os que O rejeitam, desprezam igualmente O Pai que O enviou. O resgate da 
vida dos que abraçam o concerto com O Pai através do sacrifício do Filho está bem 
expresso nas palavras de: 
 

1.Pedro 1:18-20 – “Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como 
prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por 
tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de 
Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, O qual, na 
verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do 
mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós”. 

 
Este é O Cordeiro que foi examinado pelos homens e de Quem Pilatos disse que não 
tinha encontrado Nele falta alguma – Lucas 23:4; João 19:4. Veio para o que era Seu 
mas os Seus não O receberam. Para cumprir as Escrituras, foi sacrificado em favor de 
muitos (só dos que se arrependem dos seus pecados e se Lhe entregam por fé e 
obediência aos mandamentos, a Lei/Torá do Pai pela qual o Filho viveu). Veio uma 
primeira vez na condição de “servo sofredor” como Yeshua ben Joseph, mas virá outra 
vez, em breve, na condição de Leão da Tribo de Judá, O Rei Eterno, como Yeshua ben 
David. Glória eterna ao Pai e ao Filho que nos proporcionaram tão grande salvação. 
 

AlleluYAH 
 

Vem já hoje abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade e guiar 
os nossos passos no caminho da Vida.  

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