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NOTÍCIAS DA NOVA ZELÂNDIA

Soubemos que a Nova Zelândia está vencendo a Covid-19.

Há bem poucas pessoas doentes com este vírus em todo

o país! Apresentamos as nossas felicitações à Nova

Zelândia pela forma como os seus dirigentes lidaram

com este Coronavírus! Stephanie e Brian Taylor, os líderes

do CMFJA em Wellington, são fiéis no seu ministério e

enviam-nos regularmente notícias. Aqui estão as últimas

notícias que recebemos deles durante o primeiro

trimestre deste ano:"Este ano ainda não começou o que

esperávamos". Tivemos de cancelar o nosso piquenique

Bet Tikkun em Janeiro, devido aos ventos fortes e à

chuva."O nosso primeiro serviço do ano foi no dia 1º de

Fevereiro e Kirsten falou de Parashá Bó. (Êxodo 10:1-13:16).

Ela também incluiu uma recordação do recente Dia de

Memória do Holocausto e da importância de ensinar a

próxima geração para que nunca esqueçamos. "A

Stephanie falou no terceiro Shabat, bem como no

primeiro Shabat em Março. Os serviços em Março viram-

nos a continuar a olhar para a riqueza da Torá e

celebramos Purim fantasiados e divertindo-nos com

comida e um quiz. "O nosso estudo bíblico estava indo

bem durante este período até ao início do confinamento.

Várias novas pessoas estavam assistindo os nossos cultos

até sermos obrigados a encerrar as reuniões presenciais

por causa do pandemia da Covid-19".

Durante a última década, a população em Israel

aumentou em 1.627.000 pessoas. De acordo com

o Gabinete Central de Estatística (COS), a

população total atingiu agora 9.136.000, contra

7.509.000 em 2009, o que representa um

aumento de 17,8%. De acordo com o COS, a

divisão da população é a seguinte: 6.772.000 ou

74,1% dos israelenses identificam-se como judeus

e 1.916.000 ou 21% identificam-se como árabes.

Em 2019, a população aumentou 1,9%, com um

total de 177.000 nascidos (74% de mães judias e

23,2% de mães árabes) e 34.000 pessoas

imigraram para Israel. De acordo com o COS, a

população de Israel atingirá 10 milhões de

pessoas em 2024.Analisando os últimos dados

relativos à imigração, os principais países de

origem dos imigrantes foram os seguintes Rússia

(46,6%), Ucrânia (18,8%), EUA (7,7%) e França

(6,9%). E quanto ao futuro? Estima-se que a

população de Israel será de 15 milhões em 2047, e

20 milhões em 2065. (Fonte: Ynet em hebraico e

JForum.fr)

CONFINAMENTO

Não é fácil partilhar notícias que não recebemos,

uma vez que o confinamento é quase mundial, e

isto inclui os países onde temos ministérios da

Fraternidade Judaica em funcionamento. Mas

somos encorajados a saber que a maioria dos

nossos ministérios continua atuando,

particularmente através das redes sociais como

Facebook Live, Zoom, Skype ou outros meios.

POPULAÇÃO DE ISRAEL

N O T Í C I A S

POPULAÇÃO MUNDIAL

A população judaica mundial é hoje de cerca de

16 milhões de pessoas. Isto quase iguala o número

de judeus no mundo inteiro em 1939 (16,6

milhões), pouco antes do Shoá. Em 1945, no final

da II Guerra Mundial, a população mundial

judaica era inferior a 11 milhões. Na criação do

Estado de Israel, em 1948, 82% da população

israelense era judia. Em 1958 os judeus tinham

aumentado para 89% da população, mas desde

então a percentagem de judeus diminuiu e hoje

cerca de 75% da população de Israel é judia.

jfo
ru
m
.fr



O Eterno instrui os cohanim a terem extremo

cuidado quando entrarem no Mishcan. No Yom

Kipur, o Cohen Gadol entra no lugar Santíssimo do

Mishcan depois de uma preparação especial e

roupas para o dia. Ele traz ofertas exclusivas do

Yom Kipur, incluindo dois bodes idênticos,

escolhidos pela sorte. Um “para o Eterno” e é

oferecido no Templo, e o outro “para Azazel” é

deixado no deserto. A Torá detalha as obrigações

individuais no Yom Kipur: No décimo dia do sétimo

mês, é feito o jejum de comida e água e as pessoas

se afligem. Não há unção, não se veste couro, não

há banho nem relações sexuais. Comer sangue é

proibido. O sangue de aves sacrificadas e animais

não domesticados deve ser enterrado. O povo é

avisado a não praticar atos comuns no Egito.

Incesto é proibido; relações sexuais são proibidas

durante os dias do período menstrual da mulher.

Homossexualidade, bestialidade e sacrifício de

crianças são proibidos.

"E o cabrito sobre o qual caiu
a sorte para Azazel, colocar-
se-á vivo diante do Eterno,
para expiar por meio dele,
para enviá-lo a Azazel, ao

deserto.”
(Levítico 16:10)

PARASHOT ACHARÊ MOT-KEDOSHIM
ים  ַאֲחֵרי מוֹת-ְקדֹׁשִ
LEVÍTICO 16:1-20:27
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KEDOSHIM
O povo recebe a ordem de ser santo. Proibições e
mandamentos positivos são ensinados.
Proibições:
Idolatria; Comer ofertas após o limite de tempo;
Roubo e furto; Negação de roubo; Falso juramento;
Retenção de propriedade alheia; Atraso de salário de
um empregado; Odiar e amaldiçoar; Tagarelice;
Colocar pedras de tropeço físicas e espirituais;
Perversão da justiça; Inatividade quando alguém
estiver em perigo; Envergonhar; Vingança; Guardar
rancor; Cruzamento de raças animais; Vestir lã e linho  
Juntos; Colher de uma árvore antes de três anos;
Glutonaria e embriaguez; Feitiçaria; Raspar a barba e
costeletas; Tatuagens.
Positivos:
Respeito aos pais e idosos; Deixar parte da colheita
para os pobres; Amar o próximo como a si mesmo;
Comer em Jerusalém o fruto do quarto ano de uma
árvore; Respeito pelo Templo; Respeito aos mestres
da Torá; Respeito aos cegos e surdos.

ACHARÊ MOT



Sabemos que os dois filhos de Aharon cometeram
um grande pecado no santuário, por isso, logo após
a sua morte, D'us deu instruções aos cohanim para
que não entrassem em nenhum momento no lugar
Santíssimo, mas apenas uma vez por ano, no Yom
Kipur. Este é o tema principal da parashá Acharê
mot que significa "após a morte".

As primeiras instruções relativas a Yom Kipur são

para Aharon e seus filhos: “E o Eterno disse a Moisés:

"Fala a Aarão, teu irmão, que não venha a toda hora

à santidade, para dentro da divisória, diante do

tampo que está sobre a arca, para que não morra,

pois com uma nuvem aparecerei sobre o tampo.”

(Levítico 16:2). Este dia (ou "festa" como o povo judeu

o qualifica) é o Yom Kipur, mas em hebraico o nome

é plural: Yom haKipurim "Dia das Expiações". Este

serviço especial deveria ser realizado todos os anos,

uma vez por ano, no dia 10 do sétimo mês do

calendário bíblico. Hoje, este sétimo mês do

calendário judaico chama-se Tishri e tornou-se o

primeiro mês do ano civil. Os judeus começam o seu

Ano Novo um no primeiro dia com Rosh Hashaná,

seguido no 10º dia do mês por Yom Kipur. E é

apenas no 15º dia do mês que se celebra o Sucot, a

Festa dos Tabernáculos. Estas celebrações dão uma

indicação da mentalidade hebraica ou da

cosmovisão; está em completa oposição com a

cosmovisão grega ou ocidental ou moderna. No

mundo moderno, começam o novo ano com

barulho, dança e todo o tipo de excessos, sobretudo

no que se refere a comer e beber. Dentro da

cosmovisão hebraica, uma vez que o Eterno é

onipresente o tempo todo, é importante começar o

novo ano com orações, para depois entrar num

período de dez dias de Teshuvá (arrependimento)

para as acções do ano passado, pedindo perdão a

Deus e para ser inscrito no Seu livro para um bom

ano novo. O Dia das Expiações, Yom Kipur, é o auge

deste processo de contrição e Teshuvá. Então,

apenas cinco dias após Yom Kipur, durante Sucot (a

Festa dos Tabernáculos), o povo judeu regozija-se

neste novo ano com a certeza de ter recebido o

perdão pelos seus pecados e de ter sido recebido

por D'us. Depois de Yom Kipur, é com grande alegria

que os judeus começam a construir sucot (tendas)

para a Festa de Tabernáculos, uma das festas mais

alegres em Israel.

DUAS SEÇÕES NO TABERNÁCULO

O Eterno proibiu de entrar no Santuário em qualquer
momento. O interior do Santuário era composto por
duas salas: 1. O Hechal (lugar sagrado) no qual se
encontrava a Menorá dourada, a mesa de madeira
dourada e o altar de madeira dourada para o
incenso. Depois havia uma cortina e 2. o Kodesh
Hakodashim (lugar Santíssimo) onde estava a Arca
de madeira e ouro sob a capa dourada com os
querubins. Dentro da Arca da Aliança repousavam os
Dez Mandamentos que representam a vida ideal da
Torá para o ser humano. Estes lugares simbolizam a
vida do crente em comunhão com D'us e que vive
uma vida em harmonia com Ele representada por
toda a Torá, pois se as duas tábuas dos 10
Mandamentos fossem colocadas dentro da Arca, a
Torá ainda estava lá, ao lado da Arca. O primeiro
lugar é uma vida de luz (Menorá) Israel era para ser
uma luz para as nações. Uma vida de estudo bíblico
representada pelos pães sobre a mesa, alimento
físico simbolizando o alimento espiritual que nos foi
dado por D'us. E uma vida de adoração e adoração,
que era representada pelo altar de incenso, e o fumo
que sobe na presença de D'us, enquanto as nossas
orações sobem na presença de D'us. Na verdade,
todo o Hechal é sobre adoração, pois a adoração
inclui também estudo bíblico, oração e testemunho,
todos juntos imersos pelo Ruach Hakodesh (Espírito
Santo) que é simbolizado pela luz da Menorá. Todo
este lugar e as ações dos Cohanim têm apenas um
propósito, para nos ajudar a viver na presença de
D'us, é uma representação da nossa santificação que
dura toda a nossa vida. O segundo lugar, o Kodesh
Hakodashim "o lugar Santíssimo" tinha apenas um
objeto, a Arca da Aliança. Nesta Arca foram
colocados a Torá ao lado e os 10 Mandamentos
dentro que representam o nosso coração sobre os
quais será escrita a lei de D'us: “Farei com que
internalizem Minha Torá em todo o seu ser e a
gravarei em seu coração; serei seu D'us e eles serão
Meu povo.” (Jeremias 31:33). Sobre estas duas
seções, o rabino Samson Hirsch diz: "A entrada
nestes lugares, e o ritual ali realizado, em obediência
ao comando Divino demonstram o nosso
compromisso com o modo de vida e as normas de
conduta simbolizadas pelo Santuário".No dia da
festa, todos entram por espírito para esses lugares,
e quando os crentes entram por espírito no
Santuário, eles devem estar conscientes do seu
chamado pessoal perante D'us e sua Palavra.
Devemos estar conscientes dos nossos pecados e da
nossa necessidade de expiação.

APÓS A MORTE

YOM KIPUR EM SEU CONTEXTO



Quando habitar convosco um peregrino
na vossa terra, não o enganareis. Como o

natural entre vós, será para vós o
peregrino que habitar convosco, e o

amarás como a ti mesmo, porque fostes
peregrinos na terra do Egito – Eu sou o

Eterno, vosso D’us!”
(Levítico 19:33,34)
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A primeira ação do Cohen Gadol sobre Yom
Kipur é expiar seus próprios pecados pessoais e
os pecados de seu povo, Israel. Ele é apenas um
ser humano, todo cheio de contradições e
inconsistências, com seus fracassos e pecados,

é por isso que a Torá diz: “Com isto virá Aarão à
santidade: com um novilho por oferta de
pecado e um carneiro por oferta de elevação.

Vestirá túnica sagrada de linho e calções de
linho terá sobre sua carne; com cinto de linho
se cingirá e com a testeira de linho se cobrirá;

eles são vestidos de santidade, e banhará na
água sua carne e os vestirá.” (Levítico 16:3,4). A
expiação do Cohen Gadol é feita pelos
sacrifícios de um "novilho" e um "carneiro" e
depois pela tevilá ou imersão no micvê, e
depois para vestir as suas roupas de linho
branco, e turbante. Os sacrifícios simbolizavam
a sua aceitação do conceito de substituição no
processo do seu perdão. Como pecador ele não
pode trazer ao altar seus próprios méritos, e
como Yitschaq foi substituído por um carneiro
no Monte Moriá, o pecador deve aceitar que
alguém pagaria o salário do pecado (Romanos
6:23), eles são a oferta pelo pecado (novilho) e a
oferta perpétua (tamid) queimada (carneiro). O
procedimento destes sacrifícios é claramente
descrito na Torá: “E Aarão oferecerá o seu
novilho da oferta de pecado e fará expiação por
si e por sua casa, e degolará o novilho da
expiação que é dele.” (Levítico 16:11). O carneiro
será sacrificado mais tarde, porque é um
sacrifício para todo o povo, não só para o Cohen
Gadol. Depois de oferecer o jovem touro, a Torá
diz o que fazer na primeira sala do tabernáculo:

“E tomará o conteúdo do incensário de brasas
de fogo de sobre o altar, de diante do Eterno, e
seus punhos cheios de incenso de especiarias
finas, e as trará para dentro da divisória; e porá
o incenso sobre o fogo, diante do Eterno, e a
nuvem do incenso cobrirá o tampo que está
sobre o testemunho, e não morrerá. E tomará
do sangue do novilho e aspergirá com seu dedo
indicador sobre a face do tampo, ao oriente; e
diante do tampo aspergirá sete vezes do
sangue com seu dedo.” (12-14). Todo esse
procedimento é diferente da liturgia do serviço
diário; de fato, os Cohanim podem entrar no
Santo Lugar - onde está o altar de incenso - a
cada dia duas vezes ao dia para levar o perdão
ao povo de Israel. 

EXPIAÇÃO PARA O 
COHEN GADOL

Mas no Yom Kipur o incenso tem que ser
trazido "atrás da cortina" e a fumaça do incenso
cobre a arca e o caporet. O Cohen Gadol
oferecia o jovem touro e fez este primeiro
procedimento pelos seus próprios pecados e
obteve o perdão. Depois que o sacrifício foi
feito, o Cohen Gadol tem que ser imerso,

"banhado" a fim de demonstrar sua aceitação
do perdão, a imersão foi o símbolo de sua
morte (água simbolizando o túmulo) para sua
velha natureza a fim de ressuscitar em uma
nova natureza, uma nova criatura (Romanos
6:3-7; 2 Coríntios 5:17). Então, ele deve
simbolizar diante de todo Israel que ele já foi
perdoado, ele é branco como a neve, porque
D'us o lavou: “Asperge-me com hissopo até que
eu me purifique; lava-me até que eu me torne
mais alvo que a neve.” (Salmo 51:9). À imagem
dos vitoriosos que esperam a ressurreição, o
profeta diz: “Então cada um deles recebeu uma
veste branca” (Revelação 6:11). Aharon usava
suas vestimentas brancas durante o serviço do
Yom Kipur: “Vestirá túnica sagrada de linho e
calções de linho terá sobre sua carne; com
cinto de linho se cingirá e com a testeira de
linho se cobrirá; eles são vestidos de santidade,”

(Levítico 16:4).



C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

H A F T A R Á

EZEQUIEL 22:1-19
Os reis e príncipes de Israel que foram ungidos perderam a visão de seu papel messiânico: “Cada um dos

príncipes de Israel usou seu poder para vir a ti e se embriagar no derramamento de sangue.” (Ezequiel 22:6).

Qualquer descendente do rei David poderia ser o Messias de Israel, mas eles perderam o rastro das profecias

sobre sua família. O quinto mandamento não foi mais honrado e os pais não foram respeitados: “Ao pai e à

mãe eles desrespeitaram” (Ezequiel 22:7). As pessoas não tinham mais compaixão por outras pessoas

necessitadas, como órfãos e viúvas. O Shabat foi profanado: “Minha santidade desprezaste e Meus sábados

profanaste. Em teu meio caluniadores provocaram derramamento de sangue e em tuas montanhas

partilharam sacrifícios idólatras; iniquidades sem conta cometeram.” (Ezequiel 22:8,9). A idolatria tornou-se a

regra, eles desertaram o Templo de Jerusalém, profanaram a mobília ungida do Santuário e foram para os

altos nas montanhas para adorar falsos deuses. E esta idolatria foi acompanhada de comportamento imoral

em completa transgressão das leis de Levítico 18: “Em ti descobriram a nudez de seus pais, e coagiram as

mulheres em seu período de impureza. Cada um cometeu abominação com a mulher do seu próximo,

manchou a honra de sua nora e humilhou sua irmã, a filha de seu pai.” (Ezequiel 22:10,11). É difícil descrever

aqui todos os pecados de Israel em Jerusalém antes da destruição da cidade. Ezequiel já havia sido

deportado para a Babilônia: todas essas coisas lhe foram reveladas em visão, mas ele não pôde fazer nada

para evitar a última catástrofe que se abateu sobre a Cidade Santa. Ele não chorou a cidade porque sabia das

abominações dela. Este julgamento está vindo contra Jerusalém e as pessoas que vivem na cidade antes da

época de Yom Kipur: “Hei de te espalhar entre as nações e te dispersar entre os povos” (Ezequiel 22:15,16). O

próximo julgamento que D’us apresentou a Ezequiel veio em uma nova visão, e ele proclamou nos seguintes

versos: “E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Ó filho do homem! A Casa de Israel se fez escória para

Mim. Todos os seus componentes são como cobre e estanho, ferro e chumbo, no meio do forno. São a escória

da prata!” (Ezequiel 22:17,18). Eles são como escória - isso significa que eles não são nada, não significam mais

nada para D’us: esta geração está perdida para o Eterno. No entanto, aqueles que foram deportados para a

Babilônia viram as consequências de sua desobediência. Pessoas como Daniel, Hananias, Misael e Azarias, e

mais tarde Mordecai, Ester, Neemias, Esdras e tantos outros, 

UMA ILUSTRAÇÃO DO CONFLITO CÓSMICO
Para completar esta descrição do serviço do Yom Kipur, convidamos os nossos leitores a voltar ao comentário

de Acharê Mot do ano passado. Nesse comentário, explicamos o que aconteceu depois da expiação do Cohen

Gadol através da cerimônia do novilho. “E tomará os dois cabritos, e os fará ficar diante do Eterno, à porta da

tenda da reunião. E Aarão lançará sortes sobre os dois cabritos – uma para o Eterno e a outra para Azazel.”

(Levítico 16:7,8). Os dois bodes têm de ser dados por B'nei Israel; o povo está envolvido nos rituais. O povo tem

de saber que o que está acontecendo é sobre eles. O primeiro bode é oferecido ao Eterno enquanto o

segundo é enviado a Azazel para morrer no deserto. Já que o santuário terrestre é apenas uma cópia do

santuário celeste como é ensinado no livro do Êxodo: “E (com isso) Me farão um Santuário e morarei entre

eles. E conforme tudo o que Eu te mostrar como modelo para o Tabernáculo e como modelo para todos seus

objetos – exatamente assim fareis." (25:8,9). O padrão mostrado a Moshe é o verdadeiro tabernáculo no céu.

Compreendemos que todos esses sacrifícios e a liturgia de Yom Kipur nos ensinam, sobre o substituto final

para cada um de nós, que é o Messias. Ele é o único que pode oferecer sua vida perfeita, o único desde a

criação que nunca pecou e por isso ele pode substituir sua vida por nossa vida e levar nosso pecado sobre

seus ombros. Entendemos que Yom Kipur é a descrição da história religiosa da humanidade. O homem fugiu

de D'us (fora do santuário) mas Yeshua veio para dar sua vida por nós, seu sangue foi tomado dentro do

Santíssimo (santuário celestial) quando ele subiu ao céu ele tem intercedido por nós e está nos purificando

do nosso pecado, No final deste tempo do Yom Kipur (segundo a tradição judaica após 6000 anos) Yeshua

voltará à terra (como o Cohen Gadol voltou ao pátio) ele colocará toda a responsabilidade sobre o bode de

Azazel que é o adversário que será enviado para o deserto (a terra em desolação) por mil anos. Então ele

morrerá no lago de fogo que é simbolizado por uma "segunda" morte definitiva. Nosso Cohen Gadol trocará

de roupa e levará seus seguidores a eternidade, onde não haverá morte, nem doença, nem sofrimento,

apenas paz e alegria. É por isso que logo depois do Yom Kipur os judeus celebram a festa de Sucot com

alegria. 



B ' R I T  H A D A S H Á

LUCAS 10:25-37
O mandamento "Ama o teu próximo como a ti mesmo", definido pelos estudiosos judeus como a "regra de ouro"

e o "grande princípio" do judaísmo, sempre esteve em discussão entre os chachamim judeus (sábios). Na história

judaica, dois grandes sábios, Hilel e Shamai (estudiosos judeus do início do primeiro século) deram a sua

definição deste mitsvá. A interpretação de Hilel da regra de ouro é dada através de uma história: "Um pagão veio

a Hilel dizendo que se converteria ao judaísmo se Hilel pudesse ensinar-lhe toda a Torá no tempo em que ele

pudesse ficar de pé com um pé. O rabino Hilel respondeu: 'O que é odioso para si mesmo, não faça ao seu

semelhante'. Isso é toda a Torá; o resto é apenas um comentário. Vai e estuda-a". (Talmud Shabat 31a). Este

comentário foi dado muito tempo antes dos comentários de Yeshua sobre este versículo da Torá, pelo menos

quarenta anos antes: “Sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados pois isso resume o ensino

da Torá e dos Profetas.” (Mateus 7:12). Yeshua, como os fariseus, foi alimentado pelo pensamento de fariseus como

Hilel. E quando lemos as cartas do rabi Shaul, na B'rit Hadashá, temos que lembrar que como fariseu, ele seguiu

Shamai, que se apegou a uma interpretação estrita das Escrituras, por isso ele foi tão zeloso em perseguir os

seguidores de Yeshua. Entretanto, seu encontro com Yeshua no caminho de Damasco, mudou sua visão e o

ajudou a compreender plenamente o suave ensinamento de Hilel através de seu rabino e educador Gamaliel,

que era o neto de Hilel. Hilel, Yeshua, Gamaliel e o rabi Shaul (Paulo) foram unidos pelo seu ensinamento de

amor. Por causa do conflito entre a casa de Hilel e a casa de Shamai, o povo judeu do primeiro século não estava

satisfeito. É por isso que um médico da lei veio a Yeshua como terceira autoridade e perguntou-lhe "quem é o

meu próximo? Yeshua respondeu a esta pergunta como fariseus, por um mashal (parábola). Ele contou a história

de um homem que viajava na estrada de Jerusalém para Jericó: “Em resposta, disse Yeshua: "Um homem descia

de Yerushalayim para Yericho, quando foi atacado por assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e

foram embora, deixando-o quase morto. Coincidentemente um cohen estava descendo pela mesma estrada;

quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levi; quando chegou ao lugar e o viu, passou

pelo outro lado. Mas um homem de Shomron, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e,

quando o viu, encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele, pôs óleo e vinho nas feridas do homem e as enfaixou.

A seguir, colocou-o sobre seu animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu o dinheiro

equivalente a dois dias de trabalho ao dono da hospedaria e lhe disse: 'Cuide dele; se você gastar mais do que

isso, eu o ressarcirei quando regressar'.” (Lucas 10:30-35). Nesta história contada por Yeshua, um homem foi

espancado e deixado moribundo. Depois passaram dois homens religiosos, um Cohen e um Levi. Supomos que

ambos iam a Jerusalém para prestar o seu serviço no templo. Vendo o homem ferido, eles estariam dispostos a

ajudar, mas não sabiam como fazê-lo e o que fazer. Sua primeira lealdade foi a D'us. Eles queriam agradar-Lhe

em todas as circunstâncias, lembraram que a Torá diz que um Cohen e um Levi não podem tocar um morto.

Qualquer Cohen que esteja em contato com um cadáver não pode realizar seu serviço no templo e ficaria

imundo por sete dias (Levítico 21:1). Os dois sacerdotes, não quiseram correr o risco de serem imundos e

incapazes de realizar seu serviço em Jerusalém. Quando viram este homem no chão, eles não sabiam se ele

estava vivo ou não, eles tinham que mover o cadáver para descobrir. Mesmo que pudessem estar dispostos a

ajudar esse homem ferido, ambos preferiram continuar sua viagem e não correr o risco de ficar imundos. Então,

chegou o terceiro viajante. Como samaritano não tinha restrição ritual, naturalmente parou para cuidar do

homem ferido. Aqui temos de ter cuidado para não dar uma interpretação antissemita desta parábola. A

intenção de Yeshua não era a de dizer que os judeus não são sensíveis ao sofrimento quando os não-judeus são

sensíveis a outros 

tiraram lições de suas experiências e tornaram-se obedientes. O Eterno predisse na profecia de Jeremias que 70

anos seriam necessários para uma nova geração emergir como uma geração fiel a Ele, pronta para seguir Suas

palavras. “Portanto, assim disse o Eterno D’us: Porquanto todos vos haveis tornado escória, eis que vos reunirei no

meio de Jerusalém. (…) e sabereis que Eu, o Eterno, verti a Minha ira sobre vós!” (Ezequiel 22:19,22). Esse

julgamento de Israel também é registrado no Tanach para ilustrar a situação em que poderíamos estar hoje

como o povo de D’us se esquecermos Dele e não seguirmos a Sua Palavra. Como agimos todos os dias? Qual é o

nosso relacionamento com D’us e Sua Palavra? Somos o povo da Bíblia e um povo de oração? É importante nos

perguntarmos estas questões, porque, como a leitura da parashá desta semana é sobre o Yom kipur, precisamos

nos lembrar que o Yom Kipur é todo dia para nós.



C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

H I S T Ó R I A S  E  T R A D I Ç Õ E S

JOGA O TEU PÃO SOBRE AS ÁGUAS

O Midrash diz que o Rabi Akiva estava uma vez viajando num navio quando notou à distância outro navio que

estava afundando. Akiva sabia que havia um estudioso naquele navio e que sem dúvida se afogaria.  Mas quando

o rabino Akiva veio à costa e visitou a sinagoga, viu o homem que estava estudando!" Como você foi salvo do

navio que se afundou?" perguntou-lhe Akiva. "As suas orações devem ter-me ajudado, pois fui atirado de onda em

onda até me encontrar em terra". "Que boa ação você fez para merecer ser salvo?" perguntou o Rabi Akiva. "Antes

de embarcar no navio, um pobre homem veio e pediu comida. Eu dei-lhe um pão. O pobre homem disse-me:

"Assim como você me salvou a vida, que D'us te salve a sua". "Ao ouvir isto, Akiva lembrou a todos as palavras do

rei Salomão: "Joga teu pão sobre a superfície das águas, e após muitos dias volverás a achá-lo." (Eclesiastes 11:1).

sofrimentos. Esse não é o propósito de Yeshua. A pergunta original foi feita por um mestre da lei, ou seja, por

alguém que é especialista na Torá, Yeshua queria ensinar este homem que nós podemos ser muito fiéis à Torá, e

ainda perder o ponto principal da Torá. Yeshua compreendeu o comportamento dos Cohen e Levi. Na estrita

tradição de Shamai eles queriam ser fiéis a D'us. Mas segundo a compreensão de Hilel e Yeshua sobre a Torá,

salvar uma vida é mais importante do que um ritual. Há um provérbio no Talmud que diz que "Qualquer um que

salva uma vida é como se estivesse salvando o mundo inteiro" (Sanhedrin 73a). ‘Salvar uma vida é o mesmo que

salvar um mundo inteiro'. A vida é, portanto, de valor infinito. A salvação de uma vida tem precedência sobre

todas as proibições da Torá, exceto adultério, idolatria e assassinato. (Tendler em Sefaria.org). Esta parábola devia

ter surpreendido o doutor da lei. Ele certamente entendeu o que Yeshua queria ensinar, mas o fato de que ele

não deu nenhuma indicação sobre a nacionalidade do ferido, e o fato de que aquele que ajuda a curar o ferido é

um samaritano. Yeshua terminou a sua mashal (parábola) perguntando ao homem: “Qual destes três você acha

que foi o 'próximo' do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?” (Lucas 10:36). O fariseu respondeu "Aquele que

teve piedade dele". Ele sabia que este homem era samaritano, mas o seu preconceito era tão forte que não

queria pronunciar o nome "samaritano". Ele usou uma frase convolutiva para evitar a palavra "Samaritano".  Mas

Yeshua aceitou sua resposta, seu mashal foi uma boa ilustração desta máxima e a mitsvá "Ame o seu próximo

como a si mesmo" Yeshua terminou esta discussão com uma forte provocação: “Vá e faça o que ele fez” (37). Que

provocação! Yeshua aconselhou um Ph.D. em Teologia Tanach a tomar um samaritano como exemplo para

entender, observar e praticar a Torá. Quando Yeshua disse: "O que quer que deseja que outros lhe façam, faça

também a eles." Ele só nos pediu para praticarmos atos de bondade. Aqui estão alguns exemplos desses atos de

bondade: Não envergonhe os outros. Não fale negativamente dos outros. Não se vingue. Não perturbe a

concentração ou o sono de outra pessoa. Dê às pessoas o benefício da dúvida. Não deixe os outros à espera. Não

mostre raiva dos outros. Proteja os outros de ferimentos ou perdas. Seja honesto nos negócios.

SOMOS UM PAÍS COMO OS DEMAIS

Um dos mandamentos da Parashá Kedoshim é "Lo Tignovu" - "Não roubarás". Conta-se que pouco depois da

Guerra da Independência, um ladrão judeu foi apanhado em Israel. O povo reclamou com o primeiro-ministro

David Ben Gurion e queixou-se: "Prendemos um ganav (ladrão) judeu! Isto é terrível!". Ben Gurion sorriu e disse:

"Sinto-me aliviado agora, pois agora sei que somos um país como todos os demais!

O AMOR PRÓPRIO CEGA

Um dos grandes rabinos hassídicos, o rabino Elimelech de Lizensk (falecido em 1786), de vez em quando

perambulava por cidades e aldeias, onde ninguém o conhecia. Ele, como muitos outros, sentia que esse "exílio"

que se impunha o purificaria, o tornaria mais humilde e, portanto, uma pessoa melhor.  



 

No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta para a congregação, ia
ao lugar santíssimo com o sangue e o aspergia sobre o propiciatório, em cima das tábuas
da lei. Assim se satisfaziam os reclamos da lei, que exigia a vida do pecador. Então, em seu
caráter de mediador, o sacerdote tomava sobre si os pecados e, saindo do santuário,
levava consigo o fardo das culpas de Israel. À porta do tabernáculo colocava as mãos sobre
a cabeça do bode emissário e confessava sobre ele “todas as iniqüidades dos filhos de
Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados”, pondo-as sobre a
cabeça do bode. E, assim como o bode que levava esses pecados era enviado dali; tais
pecados, juntamente com o bode, eram considerados separados do povo para sempre. Este
era o cerimonial efetuado como “exemplar e sombra das coisas celestiais”.  Hebreus 8:5
(PP, 253)
 

 

O amor precisa ser o móvel de ação. O amor é o princípio básico do governo de D’us no
Céu e na Terra, e deve ser o fundamento do caráter. Isso unicamente pode torná-lo e
guardá-lo inabalável; habilitá-lo a resistir às provas e tentações. E o amor será revelado no
sacrifício. O plano de salvação foi firmado em sacrifício — um sacrifício tão profundo,
amplo e alto, que é incomensurável. O Messias entregou tudo por nós; e os que aceitam o
Messias estarão prontos para sacrificar tudo pela causa de seu Redentor. O pensamento de
Sua honra e glória terá precedência sobre todas as outras coisas. (PJ, 17)

C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

Uma vez, ao regressar à sua cidade após uma longa ausência, ouviu falar do filho de Elimelech, que estava muito

doente. Ele correu imediatamente para casa. Sem fôlego, perguntou à sua mulher: "Como está o nosso filho?". "O

nosso filho está bem", respondeu ela. "Mas ouvi dizer que o filho de Elimelech está muito doente", respondeu o

pai preocupado. "Ah! É Elimelech, o filho do alfaiate", respondeu a mulher dele. O rabino Elimelech deu um

suspiro de alívio. Mas um pouco mais tarde, ele disse para si mesmo: "Elimelech!  Quando pensou que era o seu

filho que estava doente, ficou muito angustiado!   No entanto, quando soube que era o filho de outra pessoa,

sentiu-se melhor. Será que a Torá não diz: "Ama o teu próximo como a ti mesmo"? O fato de não se sentir tão mal

pelo filho de outra pessoa como pelo seu próprio filho significa que você ainda precisa de melhorar a si próprio"! 

Então o rabino Elimelech levantou-se e vagueou por mais algum tempo. Como o amor próprio cega! Temos de

ter o cuidado de distinguir se as nossas acções são de facto o resultado de amarmos o outro ou o resultado do

nosso amor por nós próprios.

OVELHAS DE D'US
Numa manhã de Shabat, após o serviço na sinagoga, um homem procurou o rabino e disse: "Rav, esta

congregação tem me insultado durante anos, e eu não o sabia até esta semana". O rabino atordoado respondeu:

"Mas o que você quer dizer com isso?" "Bem", disse o homem, a cada manhã de Shabat o chamado ao serviço

nesta congregação termina com as palavras: 'Nós somos o povo do Seu pasto e as ovelhas da Sua mão'. E tenho

ouvido ministros ao longo dos anos chamar a congregação de "o rebanho de D'us". Depois, na semana passada,

visitei os pátios de Chicago.  Lá descobri que as ovelhas são quase os animais mais burros que D'us já criou. São

tão estúpidas que até se seguem umas às outras docilmente para o matadouro.  Até mesmo os porcos são mais

espertos que as ovelhas, e eu certamente ficaria com raiva se minha sinagoga me chamasse de "porco" a cada

manhã de Shabat. Então eu não tenho certeza se quero mais vir à sinagoga e ser chamado de "ovelha", até

mesmo "ovelha de D'us". O homem tinha razão.  Mas quer queiramos ou não, essa é a linguagem da Bíblia, somos

chamados de "ovelhas de Deus". O salmo favorito de muitas pessoas é o 23, e começa por dizer: "O Eterno é o

meu pastor..." E se "o Eterno é meu pastor", então eu sou uma das ovelhas Dele. A pergunta certa, portanto, é:

queremos ser pastoreados pelo Eterno?



Acharê Mot-Kedoshim
ים ַאֲחֵרי מֹות-ְקדֹׁשִ

Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. 
Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados.

Este lhes será um Sábado de descanso, quando vocês se humilharão; é um
decreto perpétuo. (Levítico 16:30,31-NTLH)

Parashá Infantil


