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NOTÍCIAS

TRADUÇÃO DO BOLETIM EM ALEMÃO
Uma vez que o nosso tradutor alemão vai deixar a
Alemanha para novas responsabilidades, não será
possível para ele e para a sua esposa continuarem
este importante trabalho de tradução. Por
conseguinte, estamos à procura de novos tradutores
de alemão. Se você fala e escreve em alemão e está
disposto a ajudar-nos neste trabalho de tradução,
por
favor
envie
um
e-mail
para
eloferr@gc.adventist.org.

REUNIÃO VIA ZOOM COM
A NOVA ZELÂNDIA
Devido a algumas questões técnicas, a reunião
marcada para 27 de Maio não pôde ser realizada,
tendo sido adiada para quarta-feira, 17 de Junho às
19:00 na Nova Zelândia, 9:00 na França, 3:00 em
Nova Iorque e 12:00 em Los Angeles. O tema será o
Judaísmo Messiânico. Para se registrar: Stephanie
Taylor em completeblessing@hotmail.co.uk

WEBSITE SHALOM ADVENTURE
O Shalom Adventure é um site liderado por Jeff e Barbara
Zaremsky com uma equipa de webmasters. É
interessante visitar esta revista web para acessar aos seus
muitos recursos úteis ao ministério judaico adventista.

REUNIÃO VIA ZOOM COM O BRASIL
As videoconferências e serviços estão se tornando cada
vez mais populares nesta época de pandemia. Por isso
Richard Elofer foi convidado pelos líderes das
congregações brasileiras para falar no seu serviço de
Shabat em 20 de Junho. Se você deseja participar desta
reunião do Zoom, envie um e-mail ao Carlos Muniz em
cdmuniz@gmail.com

SERVIÇOS DE SHABAT E O SHALOM LEARNING CENTER
O Shalom Learning Center, que é uma instituição da Divisão Norte-Americana, está acolhendo todos que estão
procurando recursos de liderança para o nosso ministério de fraternidade. Alex Bolotnikov enviou-nos um e-mail
dizendo que estão em curso serviços para pessoas na América do Norte (EUA e Canadá) interessadas em um
Serviço de Shabat online. Aqui está a sua mensagem: "Ao passarmos pela situação do Covid-19, estamos
repensando a nossa abordagem ao ministério. Isso nos dá novas oportunidades para engajar novamente as pessoas
que se mudaram para fora da nossa área. Nós conduzimos o serviço da Torá regularmente cada Shabat, Kabalat
Shabat às sextas-feiras e estudo de Haftará. Mais de 30 pessoas estão se juntando aos nossos serviços do Zoom.
Quer assistir a estes serviços? Envie um email para Alex em: alexander_bolotnikov@me.com

PEDIDO DE ORAÇÃO
Jeff Zaremsky, líder do nosso ministério adventista no leste da Flórida, pede as nossas orações por uma grande nova
oportunidade. Aqui está a sua mensagem: "O nosso novo templo em New Port Richey tem a oportunidade de
triplicar de tamanho e área de estacionamento, mudando-se para uma melhor localização, mesmo na esquina de
duas das ruas mais movimentadas de New Port Richey, do outro lado da rua de um Walmart."No entanto, isto
depende de vendermos o nosso edifício existente (ou um donativo de US$550.000). Foi-nos oferecido um valor
pelo negócio do outro lado da rua para que eles possam alargar a sua operação". Eles pressionavam-nos muito
antes do Covid-19, mas agora estão hesitantes. Disseram-nos que nos avisariam muito em breve. Por favor, junte-se a
nós em oração."

PARASHÁ BEHA'ALOTCHA

בהעַ ֲל ְת ֹ ָך
ְּ שה
ָ ׁ ּ ָפ ָר

NÚMEROS 8:1-12:16
prevendo que Yehoshua conduziria o povo até
Canaan. Alguns protestam, incluindo o próprio
Yehoshua, mas Moshe fica satisfeito em saber que
outros se tornaram profetas. D’us manda um grande
suplemento
de
codornas
para
aqueles
que
reclamaram da falta de carne. Uma praga pune os
que reclamaram. Miryam tenta fazer uma crítica
construtiva a Aharon que também sugere que Moshe
é como os outros profetas. D’us explica que a
profecia Moshe é superior a qualquer outro profeta e
pune Miryam com tsara’at por ter falado mal de seu
irmão. Moshe ora por ela e a nação espera até que ela
se cure antes de viajar.

"E a mistura de gente que
estava no meio deles foi
possuída por um desejo, e
freebibleimages.org

Aharon recebe as instruções de acendimento da
menorá. Moshe santifica os levi’im para atuarem no
Mishcan. Eles substituem os primogênitos que
foram desqualificados após o evento do bezerro de
ouro. Os levi’im são treinados durante cinco anos
para servirem no Mishcan, com idade entre 30 e 50
anos. Após isso, fazem serviços mais leves. Um ano
após o êxodo, D’us dá ordens a Moshe a respeito do
Corban Pêssach. Os inelegíveis para esta oferta
recebem este recurso e a mitsvá de Pêssach Sheni,
que é uma “segunda chance” para oferecer o
Corban Pêssach um mês após. Nuvens milagrosas
pairam sobre o Mishcan sinalizam quando viajar e
quando acampar. Duas trombetas de prata
convocam os príncipes da nação para os anúncios.
As trombetas também sinalizam planos de viagem,
guerras ou festas. A ordem em que as tribos
marcham é especificada. Moshe convida seu sogro,
Itró, para juntar-se ao povo hebreu, mas ele volta
para Midian. Na instigação dos eruv rav — o misto
de gente que saiu do Egito e se juntou aos hebreus
no êxodo, alguns reclamam do maná. Moshe
reclama de ser incapaz de governar o povo sozinho.
D’us lhe ordena escolher 70 anciãos, o primeiro
Sanhedrin, para ajudá-lo, e informa que o povo
receberá carne até se fartar. Dois candidatos ao
grupo de líderes profetizam além de seu mandato,

tornaram a chorar com os
filhos de Israel, e
disseram: Quem nos fará
comer carne?”
(Números 11:4)

A MOBÍLIA DO SANTUÁRIO
A Torá diz: “E o Eterno falou a Moisés, dizendo: "Fala
a Aarão e dizlhe: Quando acenderes as lâmpadas,
faz de modo que as sete lâmpadas iluminem a
lâmpada central do candelabro." E assim fez Aarão:
em direção à lâmpada central do candelabro
acendeu suas lâmpadas, como o Eterno ordenara a
Moisés.” (Números 8:1-3). Todo o Santuário descreve
simbolicamente o plano de salvação de D'us. É por
isso que os móveis do Santuário representam as
fases e ações do Messias que é a obra-prima do
plano de salvação. Alguns de seus móveis têm uma
dupla aplicação, eles representam o Messias e o
povo de D'us também. É o caso da Menorá. Ele
representa a luz do Messias, mas também a luz que
o povo de D'us brilha neste mundo. A Menorá é na
tradição bíblica uma árvore de ouro feita de uma só
peça, martelada por golpes repetidos desde o portaenxerto até à floração. O rabino Samson Hirsch
afirma: "Esta é a aparência do portador da luz
semeada no Santuário, e assim ela se eleva e
floresce para o Eterno e para a Sua Torá". Seu
portador é uma árvore que cresce e se desenvolve
desde o porta-enxerto abaixo até a floração acima".
Em
indivíduos,
também
em
nações,
o
desenvolvimento até a mais alta floração espiritual
requer tempo. Para o indivíduo, leva anos, para a
nação leva séculos. A árvore é formada por uma
massa, que já inclui material para tudo - material
para o porta-enxerto, material para a floração". O
Eterno mostrou ao Seu povo através da Menorá,
uma árvore da vida que representa todo o futuro do
povo de D'us, portanto, a questão certa é saber se
fomos suficientemente martelados, a fim de brilhar,
como disse o profeta Isaías: “Levanta-te (ó
Jerusalém), resplandece, porque chegou tua luz, e
brilha sobre ti a glória do Eterno. Eis que escuridão
cobrirá a terra, e trevas tenebrosas, os reinos; a ti,
porém, ilumina o Eterno, e Sua glória se verá sobre ti.
Nações se encaminharão para a tua luz, e os reis
para o brilho do teu resplendor.” (Isaías 60:1-3). Sem a
luz da Menorá, o lugar santo do Santuário estaria nas
trevas, sem a luz de todos os crentes o mundo
estaria nas trevas, por isso devemos brilhar a fim de
iluminar as nações. Fogo, luz e chama são o símbolo
do Ruach Hakodesh, o Espírito de D'us. Eles
denotam a presença de D'us (Êxodo 3:2), e também
representam a proteção de D'us (Êxodo 13:21), mas
também a aprovação D'us (Levítico 9:24). Quando
Yochanan Hamatbil (João Batista) apresentou
Yeshua aos seus seguidores, ele disse: “Ele os
imergirá no Ruach HaKodesh e no fogo.” (Mateus
3:11). Yeshua fez isso quando ele enviou o Espírito
Santo aos seus discípulos no dia de Shavuot.

O Ruach Hakodesh é certamente o presente mais
extraordinário que poderíamos receber de D'us. O
Ruach Hakodesh que é representado pelo eixo
principal ou chama da Menorá no centro. Deste
veio principal saem seis ramos ou chamas, três do
lado esquerdo e três do lado direito. Seis chamas
ou luzes que representam os presentes principais
dados pelo Ruach Hakodesh. Dom ou espírito de
sabedoria, dom ou espírito de entendimento, dom
ou espírito de conselho, dom ou espírito de poder,
dom ou espírito de conhecimento e dom ou
espírito de temor de D'us. Todos estes seis dons
estão listados em Isaías 11:2 como equipamento
espiritual do Messias “Um rebento sairá do tronco
de Ishai [Jessé] e um ramo de suas raízes brotará.
E sobre ele pousará o espírito do Eterno, espírito
de sabedoria e de compreensão, de capacidade de
aconselhamento e de fortaleza, de conhecimento
e de temor ao Eterno.” (Isaías 11:1,2). É por isso que
uma das primeiras qualidades do Mashiach é ser
uma luz neste mundo. “Nele estava a vida, e a vida
era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e
as trevas não a suprimiram. (...) Esta era a luz
verdadeira, que ilumina todos os homens que
entram no mundo.” (João 1:4-5,9).

A ORDENAÇÃO DOS COHANIM
Na parashá desta semana, temos a consagração ou
ordenação dos Cohanim. É uma nova descrição da
consagração de Aharon e dos seus filhos antes de
prestarem os seus serviços no santuário: “E o
Eterno falou a Moisés, dizendo: 6 "Toma os levitas
dentre os filhos de Israel e purifica-os.” (Números
8:5,6). Este texto pode ser lido em paralelo com a
descrição da sua consagração em Êxodo 40:12-16 e
Levítico 8. “Depois, os levitas virão para servir na
tenda da reunião; e os purificarás e os moverás
como oferta movimentada. Porque de certo eles
Me são dados dentre os filhos de Israel; em lugar
de todo aquele que abre a matriz, do primogênito
de cada um dos filhos de Israel, tomei-os para
Mim.” (Números 8:15,16). Como dissemos, a vontade
de D'us era que todo o povo de Israel fosse um
povo de sacerdotes, e os primogênitos que teriam
de liderar os serviços, mas no pecado do bezerro
de ouro, D'us viu que o povo não estava pronto
para esta função, e como a tribo de Levi se
levantou com Moisés para defender a honra e a
vontade de D'us, Ele decidiu dar o sacerdócio à
tribo de Levi: “E tomei os levitas no lugar de todo
primogênito dos filhos de Israel" (Números 8:18).

AS TROMBETAS E A
ORGANIZAÇÃO DE ISRAEL
As trombetas feitas pelo povo de Israel sob o
comando de D'us foram muito importantes para a
organização do campo e para a convocação de
reuniões. Está escrito: “E o Eterno falou a Moisés,
dizendo: "Faze para ti duas trombetas de prata – de
obra batida as farás – e te servirão para a
convocação da congregação e para a partida dos
acampamentos. E quando as tocarem, toda a
congregação se juntará a ti à porta da tenda da
reunião. E se tocarem só com uma, juntar-se-ão a ti
os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel.”
(Números 10:1-4). Fizeram duas trombetas de prata.
O trabalho nestas trombetas, como está escrito,
foram "obra batida" era bem difícil. É por isso que a
palavra "obra batida" é a palavra hebraica ש֖ה
ָ ׁ ִמ ְק
Micshá que vem da raiz cashá que significa "difícil"
de fato, martelar algo de uma só peça, que soará
como uma trombeta é bastante difícil e laborioso.
(Bogomilsky 2006 Bemidbar, 71)
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No seu plano original, o Eterno queria que o
chefe de cada família fosse consagrado como
sacerdote: “E o Eterno falou a Moisés, dizendo:
'Consagra para Mim todo primogênito – todo
aquele que abrir a matriz de sua mãe – entre os
filhos de Israel, no homem e no animal; porque
é Meu.'” (Êxodo 13:1,2). É interessante notar
como
o
Eterno
chama
Israel
de
seu
primogênito “Assim diz o Eterno: Israel é meu
filho, meu primogênito” (Êxodo 4:22). Por isto o
povo de Israel deveria ser um povo de
sacerdotes “’E vós sereis para Mim um reino de
sacerdotes e um povo santo! Estas são as
palavras que falarás aos filhos de Israel.” (Êxodo
19:6). Foi o caso de Avraham, Yitschaq e Yaakov,
que eram os Patriarcas e os sacerdotes da sua
família.
Era
o
privilégio
espiritual
dos
primogênitos. E muito mais depois da última
praga do Egito, todos os primogênitos
pertenciam a D'us, porque na noite de Pêssach,
ele podia tirar-lhes a vida, mas os poupou:
“Porque todo primogênito entre os filhos de
Israel, do homem e do animal, é Meu; no dia
em que feri a todo primogênito na terra de
Egito, os consagrei para Mim. (Números 8:17).
Mas o primogênito de Israel perdeu este
privilégio depois do pecado do bezerro de ouro.
Diz a Torá: “Porque de certo eles Me são dados
dentre os filhos de Israel; em lugar de todo
aquele que abre a matriz, do primogênito de
cada um dos filhos de Israel, tomei-os para
Mim.” (Números 8:16). Os Levitas passaram a ter
esta primogenitura: “E tomei os levitas no lugar
de todo primogênito dos filhos de Israel”
(Números 8:18). O serviço dos sacerdotes não
deve exceder 25 anos, não 40 ou 50 como
vemos hoje: “Isto é o que toca aos levitas: Dos
25 anos de idade em diante, virão a trabalhar
em seu ofício no serviço da tenda da reunião. E
desde 50 anos de idade, sairão da milícia do
serviço, e não farão mais o trabalho de
carregamento” (Numbers 8:24,25). Poderiam ser
assistentes, mas não em serviço: “mas servirão
com seus irmãos na tenda da reunião, para a
guarda da tenda, e serviço de carregamento
não prestarão. Assim farás aos levitas nas suas
turmas.” (Números 8:26).

"E a nuvem retirou-se de sobre a tenda, e
eis que Miriam estava leprosa, branca
como a neve; e Aarão olhou a Miriam e eis
que estava leprosa.” (Números 12:10)

Os sinais dados pelo Eterno eram claros; se as duas trombetas forem tocadas juntas, isto é, um chamado
da congregação plena para se reunir à entrada do santuário, mas se apenas uma for tocada, isto é, o
chamado apenas dos líderes de Israel. Este soar de uma só trombeta tem sido visto por estudiosos judeus
como um apelo à unidade. A unidade começa com os líderes, e se eles não forem capazes de estar
unidos, é impossível pregar a unidade entre o povo de D'us. "Os chefes e líderes da comunidade devem
primeiro resolver as suas diferenças e alcançar a unidade; automaticamente o resto da comunidade
seguirá o exemplo". (Chabad.com)A reunião dos líderes foi convocada pelo som de uma trombeta.
Podemos fazer a pergunta: por que razão esta reunião foi convocada com a trombeta e não diretamente
por Moisés? Entre os aspectos mais difíceis da organização de uma reunião entre líderes estão as
formalidades quanto a quem deve ser convidado, quem deve ser chamado em primeiro lugar, a
disposição dos lugares, etc. A fim de evitar problemas, os chefes das tribos foram convocados em
conjunto através do soar da trombeta. Assim, foi eliminada a inveja potencial quanto ao porquê de se ser
chamado segundo e não primeiro. Depois de alguns regulamentos sobre como usar as trombetas para
reunir o povo de Israel em frente ao Mishcan ou para a guerra, o povo está pronto para recomeçar sua
viagem em direção à terra prometida, "No vigésimo dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem
levantou-se de cima do Tabernáculo do Testemunho. “E foi no segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias
do mês, que a nuvem se retirou de sobre o Tabernáculo do Testemunho. E os filhos de Israel puseram-se
em marcha do deserto do Sinai segundo a ordem das suas partidas; e a nuvem pousou no deserto de
Parán.” (Números 10:11,12).

HAFTARÁ

ZACARIAS 2:14-4:7

No texto da Parashá, o Eterno ordenou Aharon a expiar os Cohanim: “E farás chegar os levitas diante do
Eterno, e os filhos de Israel porão suas mãos sobre os levitas; e Aarão moverá os levitas como oferta
movimentada diante do Eterno, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Eterno.”. (Números
8:10,11). A Haftará fala de outro sacerdote: “Então Ele me mostrou o sumo-sacerdote Josué [Iehoshúa], que
estava de pé ante o anjo do Eterno” (Zacarias 3:1). Temos aqui a história de Yehoshua, o Cohen Hagadol,
Zerubavel e o anjo do Eterno. Já falamos sobre este anjo, que é o grande Miguel, o único que tem poder
de perdoar os pecados de Israel (Êxodo 23:20). Na história, o anjo veio perdoar o Cohen Hagadol. “E Josué
estava ante o anjo vestindo roupas imundas, e este ordenou aos que estavam à sua volta: Tirai lhe estas
roupas imundas! – e disse-lhe: Vê, removi de ti tua iniquidade, e te vestirei de gala! E disse mais: Ponde
uma formosa mitra sobre sua cabeça! – e puseram-lhe, pois, uma formosa mitra sobre sua cabeça e
vestiram-no com roupas impolutas; e o anjo do Eterno permaneceu a seu lado." (Zacarias 3:3-5). Mas
também lhe dá uma mensagem especial: “Assim disse o Eterno dos Exércitos: Se andares no Meu
caminho e cumprires Meus mandamentos, praticares justiça em Minha Casa e e guardares os Meus pátios,
darei a ti livre acesso entre os (anjos) que estão à nossa volta.” (Zacarias 3:7). Para D’us, o requisito é
sempre o mesmo: ser fiel a Ele. Então o anjo dá uma maravilhosa promessa, a do Messias, chamado “o
renovo” (ramo). “Escuta, pois, ó Josué, o sumo-sacerdote, tu e teus colegas que se sentam junto a ti,
porque são homens merecedores de presenciarem um sinal: Eis que lhes trarei Meu servo, o rebento (de
David – Zerubavel)” (Zacarias 3:8) Este ramo vem da genealogia ou “árvore” de Yishai e é chamado de
“Renovo do Eterno” (Isaías 4:2). É o Messias. Yeshua descende de Yishai e David; Ele é o ramo.

B'RIT HADASHÁ

REVELAÇÃO 1:12-20

A Menorá que Aharon e seus filhos iluminam no Santuário, tem vários significados. É o símbolo da luz brilhante
do Messias e da luz brilhante do povo de D'us. É certamente a razão pela qual a Menorá parecia uma árvore com
suas raízes (base), ramos e flores (Êxodo 25:31,32), que também é uma metáfora do povo de D'us. As Menorot
(candeeiros) simbolizando a luz brilhante do povo de D'us é a ilustração chave para entender os primeiros
capítulos do livro do Apocalipse chamado em hebraico "Hitgalut Yeshua Hamashiach", uma revelação de
Yeshua.Antes de ir mais longe, é importante esclarecer alguns pontos sobre este livro de Apocalipse ou Hitgalut.
Gosto destes títulos apesar de no original grego o título ser Apokalupsis, ou como é dado em português,
Apocalipse. A maior parte das vezes, esta palavra, inspira erradamente medo às pessoas. Tornou-se o sinônimo de
catástrofe, fim do mundo. No entanto, este livro é, como é traduzido em português e em hebraico é uma
Revelação de Yeshua sobre a história do povo de D'us. E o que devemos saber sobre este livro é que apenas um
crente judeu em Yeshua poderia escrevê-lo, e apenas aqueles que conhecem muito bem o Tanach (Bíblia
hebraica) podem entendê-lo. Este livro está cheio de citações da Bíblia hebraica; na verdade 68% deste livro são
citações diretas, alusões ou referências da Bíblia hebraica. Todas as metáforas nele são da Bíblia hebraica. O livro
completo está estruturado da forma como a Bíblia hebraica está estruturada. Esta poesia hebraica é chamada
"quiasmo" da letra grega X onde a primeira parte está em conexão ou paralela com a última parte e a segunda
parte está em conexão com a penúltima parte do texto, etc. Esta estrutura do Apocalipse e cada segmento deste
livro pode ser delineada como A, B, C, D, C' B', A'. A no início vai com A', B vai com B' e C vai com C' e D é a parte
central da Revelação. O diagrama que podemos desenhar é este:
Introdução (1:1-8)
A. As 7 kehilot: (1:9-3:22)
B. Os 7 selos: (4:1-8:1)
C. As 7 shofarot: (8:2-11:18)
D. Os 3 monstros (11:19-14)
D1 O dragão e as mulheres
D2 O monstro do mar
D2’ O monstro da terra
D1’ O cordeiro e o povo de D'us
C’ As 7 pragas: (15:1-18:24)
B’ A ceia do cordeiro e o milênio (19:1-21:4)
A’ A kehilá na nova Terra (21:5-22:5)
Conclusão (22:6-21). A influência da Bíblia hebraica neste livro do Apocalipse é tão grande que cada parte do
livro é introduzida por uma descrição do santuário israelita:
A. O Cohen Gadol entre as 7 Menorot.
B. O cordeiro que foi imolado
C. O altar com o incensário de ouro
D. O templo de D'us no céu foi aberto, e a arca do seu pacto foi vista dentro do seu templo.
C’ O santuário da tenda do testemunho no céu foi aberto
B’ A voz alta no céu - "A Salvação e a glória e poder pertencem ao nosso D'us"
A’ Os portões foram inscritos os nomes das doze tribos dos filhos de Israel, que nos fazem lembrar as doze tribos
sentadas em redor do santuário no deserto.Voltando ao primeiro capítulo, quando Yochanan, o escritor deste
livro, ouviu uma voz, virou o seu rosto para a voz e viu 7 Menorot douradas, e no meio das Menorot Yeshua
caminhando: “Virei-me para ver quem falava comigo; e, quando me voltei, vi sete menorot de ouro; e entre as
menorot estava alguém semelhante a um Filho do Homem, vestido com uma roupa que chegava aos pés e um
cinturão de ouro ao redor do peito. ” (Revelação 1:12,13). A visão de Yeshua é extraordinária; ele parece o D'us
Eterno: “Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã da cor da neve, seus olhos como chamas flamejantes, seus
pés como bronze polido em uma fornalha, e sua voz como o som de águas em arremetida.” (14,15). E quando
Yeshua falou com Yochanan, ele aplicou a si mesmo um dos títulos de D'us: “Não tenha medo! Eu sou o Primeiro
e o Último, o Vivente.” (17,18). Esta afirmação já havia sido dita pelo Eterno: “Eu sou único. Sou o primeiro e
também o último.” (Isaías 48:12b). Nesta revelação, que é um desdobramento do futuro do povo de D'us, tal como
está escrito no primeiro verso do livro: “Esta é a revelação que D'us deu a Yeshua, o Messias, para que ele pudesse
mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Ele a comunicou ao enviar seu anjo a Yochanan, seu servo”

e para revelar ao mundo o plano de salvação, que é na verdade a vitória de D'us num grande conflito entre
Yeshua e Satan (Revelação 12). A luz do povo de Yeshua é simbolizada pelas Menorot, disse ele claramente: “as
sete menorot de ouro são as sete comunidades messiânicas.” (1:20). Estas sete congregações são descritas nos
capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, revelando a mensagem de D'us durante os sete períodos da história
humana, entre a primeira e a segunda vinda do Mashiach. O última componente das suas mensagens é uma
promessa feita a cada um dos que participam de partilhar a última mensagem: “Ao que alcançar a vitória,
permitirei sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu
trono.” (Revelação 3:21). Esta é uma das promessas feitas por Yeshua para todos os que o seguem como seu
discípulo e partilham a luz que ele recebeu dele. Isso já foi expresso por Yeshua quando ele disse: “Vocês são a luz
do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém
acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar a todos os que estão
na casa. Assim, que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que
fazem e louvem ao Pai celestial de vocês.” (Mateus 5:14-16). Yeshua é quem tem a chave da ressurreição: “Estive
morto, mas veja! - Estou vivo para todo o sempre! E tenho as chaves da morte e do Sheol.” (Revelação 1:18) É a
melhor notícia que poderíamos partilhar com os outros. A morte foi derrotada, quando Yeshua voltar, todos os
nossos queridos serão ressuscitados por Yeshua. Esta boa notícia merece ser escrita: “Portanto, escreva o que você
vê, tanto o que acontece agora como o que acontecerá em seguida.” (Revelação 1:19). E mais revelações surgem:
“Este é o significado secreto das sete estrelas que você viu em minha mão direita e das sete menorot de ouro: as
sete estrelas são os anjos das sete comunidades messiânicas, e as sete menorot de ouro são as sete comunidades
messiânicas.” (Revelação 1:20). Estas congregações são descritas nos capítulos seguintes do Apocalipse, mas isto é
uma outra história.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

A LUZ DAS SUAS VELAS
Era uma vez um nobre rico que tinha um amigo que era um simples operário. O homem rico disse ao seu amigo
que comeria em sua casa. O operário não se limitava a preparar a sua casa ao máximo. Limpava e arranjava os
seus parcos móveis, punha a mesa o mais luxuosamente possível e acendia velas para receber o seu amigo.
Quando escureceu, o operário foi até à janela e viu subir um brilho no horizonte. No início, ele pensou que era o
sol poente, mas à medida que o céu escurecia, o brilho continuava a ficar mais forte. De repente, o seu amigo
nobre apareceu no alto da colina com um grande grupo de servos todos carregando tochas. Estas tochas eram
tão brilhantes que iluminavam a noite como se fosse dia. Quando o operário viu esta comitiva aproximar-se da
sua cabana, virou-se e olhou para o seu quarto. As velas que ele tinha arranjado pareciam insignificantes no
brilho das tochas que se aproximavam da sua casa. Rapidamente, ele apagou as velas e escondeu os castiçais
ANTO
DA
I N S P I ReAdisse:
Ç Ã O"Não estava à minha espera esta noite?
numa gaveta. O nobre entrou na sua C
cabana
e viu
a escuridão
"Sim, eu estava", disse o operário. "Porque não acendeu as luzes?" Perguntou o fidalgo. "Acendi", respondeu o
outro, "mas quando vi o forte brilho das luzes das tochas dos seus servos, fiquei envergonhado e escondi as
minhas velas". Ao ouvir isto, o nobre despediu todos os seus assistentes e disse: "Esta noite, jantarei apenas à luz
das suas velas, para que veja como me são caras". Permitamos que a nossa luz brilhe perante todos os homens,
para glorificar o nosso D'us.

FREQUENTANDO CONGREGAÇÕES
Conta-se a história de um homem que ia à sinagoga todos os dias. Um dia, ele deixou de vir à sinagoga. Passado
algum tempo, o rabino ficou preocupado e decidiu fazer-lhe uma visita. Foi um dia muito frio, quando o rabino
veio bater à porta da casa do homem. O homem recebeu o rabino em sua casa e juntos se sentaram perto da
lareira para se aquecerem. O rabino perguntou qual era o estado de saúde do homem. Ele disse ao rabino que a
sua saúde era boa. O seu negócio também estava indo bem. Na verdade, ele não tinha queixas.

"Então porque você deixou de ir a sinagoga?" perguntou o rabino. Decidi que podia concentrar-me melhor nas
minhas orações quando rezo em casa. Aqui, não sou distraído por ninguém, por isso agora rezo em casa todos os
dias". O rabino prosseguiu a conversa.Antes de sair, o rabino pegou na pinça de fogo. Ele foi até a lareira e retirou
um carvão incandescente do resto. Depois colocou-a ao lado da lareira, longe dos outros carvões."Agora olhe
para esta única brasa e olhe para o resto!" declarou o rabino.Enquanto os outros carvões continuavam
queimando e aquecendo a sala, o carvão isolado perdeu lentamente o seu brilho até se extinguir
completamente e ficar frio."Você vê o que acontece com um carvão quente e brilhante quando separado dos
outros", disse o rabino. "Esta é a razão pela qual você não deve se separar da congregação". Você deve voltar para
a sinagoga e continuar rezando junto com todos". Quando rezamos juntos, todos se beneficiam mutuamente".
Mas, quando se está sozinho, como o carvão único, eles acabam por se extinguir e ficar frios". No dia seguinte o
homem estava de volta.

PRÁTICAS REPETITIVAS
Faleceu um grande rabino, e a congregação convidou o seu filho para tomar o seu lugar. O rabino falecido era
famoso pela sua perspicácia e sabedoria. Ele iniciou muitas inovações nas práticas da sinagoga. Ele reformulou o
sistema de educação de adultos, introduzindo aperfeiçoamentos na filosofia educacional e na natureza dos seus
sermões e palestras. Ele também melhorou os programas caritativos da comunidade. A congregação assumiu
que o novo rabino ficaria encantado com o que seu pai tinha realizado, especialmente porque isso lhe facilitaria
muito a vida. Mas para sua consternação, assim que foi posto como o novo rabino, ele começou a fazer
mudanças drásticas. Ele reavaliou e reestruturou novamente o sistema educacional e fez numerosas
modificações em todos os programas da sinagoga. "Por que está fazendo isto?" perguntou-lhe um dos
congregantes. "O seu pai foi muito bem sucedido. Por que mudar tantas coisas? Por que não segue os passos do
seu pai?" "Mas estou seguindo os passos do meu pai", disse o novo rabino. "Ele nunca imitou as outras pessoas. Ele
sempre insistiu em pensar por si mesmo. Eu sou exatamente o mesmo. Também não vou intervir e fazer o que já
foi feito sem expressar as minhas próprias ideias e a minha originalidade".

CANTO DA INSPIRAÇÃO

Das duas oliveiras o dourado óleo era vazado pelos tubos de ouro nas taças do castiçal, e
daí nas lâmpadas de ouro que iluminavam o santuário. Assim, dos santos que estão na
presença de D'us, Seu Espírito é comunicado aos que são consagrados para o Seu serviço.
A missão dos dois ungidos é comunicar ao povo de D'us aquela graça celestial que,
somente, pode fazer de Sua palavra uma lâmpada para os pés, e uma luz para o caminho.
“Não por força, nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos
Exércitos.” Zacarias 4:6. (PJ, 223)
Embora a preparação para o Shabat deva prosseguir durante toda a semana, a sexta-feira é
o dia por excelência da preparação. Por intermédio de Moshe, disse o Eterno a Israel:
“Amanhã é o repouso, o santo Shabat do Eterno; o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e
o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água; e tudo o que sobejar, ponde em guarda
para vós até amanhã”. Êxodo 16:23 . “Espalhava-se o povo, e o [maná] colhia, e em moinhos
o moía, ou num gral o pisava; e em panelas o cozia, e dele fazia bolos”. Números 11:8 .
Tinham, pois, alguma coisa que fazer a fim de preparar o pão que lhes era enviado do Céu,
e o Eterno lhes ordenou que o fizessem na sexta-feira, o dia da preparação. (CI, 262)

Parashá Infantil

Beha'alotcha

ָבהעַ ל ְ ֲֹתך
ְּ

"Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita
vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar,
dizendo: - Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer!"
(Números 11:4 - NTLH)

