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NOTÍCIAS

SHAVUOT NA NOVA ZELÂNDIA
O Dr. Richard Elofer deveria estar na Nova Zelândia para a festa de Shavuot, liderando seminários para a
Congregação Adventista Judaica Beth Tikkun em Wellington, mas com a pandemia de Covid-19, todas as viagens
internacionais se tornaram difíceis, se não mesmo impossíveis. Perante esta situação, Stephanie e Brian Taylor, os
líderes desta congregação, decidiram tornar estes encontros virtuais graças à plataforma Internet Zoom. A
realização destas reuniões através do Zoom significa que elas estarão à disposição de todos em todo o mundo.
Estão previstas duas reuniões: a primeira será no dia 27 de Maio às 19 horas, hora local, e a segunda reunião está
agendada para 28 de Maio. Gostaria de participar? Precisa de se registrar com antecedência: basta digitalizar o
seguinte código com o seu smartphone para aceder ao formulário de inscrição. Você receberá então um convite
para participar nas reuniões.

NOVA TEOLOGIA DE SUBSTITUIÇÃO
Recebemos algumas notícias infelizes de um dos nossos amigos. Segundo o Dr. Erez Soref, Presidente da One For
Israel: "Nas últimas semanas foi publicada uma tradução da Bíblia que retira o nome 'Israel'. Chocantemente, a
tradução publicada pela Sociedade Bíblica Dinamarquesa removeu quase todas as referências à palavra "Israel" na
B'rit Hadashá e algumas no Tanach, substituindo-a por palavras diferentes! Os tradutores explicam que não
queriam que o leitor confundisse "Israel" com o Estado de Israel moderno. No entanto, ficaram bastante satisfeitos
por manter o nome do Egito e de outros países na mesma citação. Estamos surpresos, embora não totalmente
surpreendidos. O que devemos fazer desta expressão extrema da teologia da substituição"? Estamos surpreendidos
com esta tradução, uma vez que a maioria das igrejas cristãs fez declarações em que renunciou à Teologia da
Substituição. O nome Israel ocorre 60 vezes na B'rit Hadashá, e substituir esta palavra por "igreja" ou qualquer
palavra semelhante é uma distorção da Bíblia, uma vez que todos os usos de "Israel" na B'rit Hadashá estão ligados
ao povo judeu.

PARASHOT BEHAR-BECHUCOTAI

בחֻ ּק ֹתַ י-ר
ּ ְ ְַ ּבה

LEVÍTICO 21:1-24:22
BEHAR

BECHUCOTAI

A Torá proíbe o plantio na terra de Israel a cada
sete anos. Este “Shabat” é chamado shemitá. Após
cada sétimo shemitá, O 50º ano é o yovel (jubileu)
anunciado com o som do shofar no Yom Kipur.
Também era um ano para o descanso da terra. D’us
promete uma supersafra antes do shemitá nos anos
de yovel. Durante o yovel, a terra retorna à divisão
original feita por Yehoshua e todos os escravos são
libertos, mesmo se não completarem seis anos de
trabalho. Um escravo israelita não pode ser
rebaixado, receber trabalho desnecessário e não
pode ser vendido no mercado público. O preço de
seu trabalho deve ser calculado de acordo com o
tempo restante até sua libertação compulsória. O
preço da terra é similarmente calculado Se alguém
vendesse a terra de seus ancestrais, teria o direito
de redimi-la depois de dois anos. Se uma casa em
uma cidade murada é vendida, o direito de resgate
é limitado ao primeiro ano após a venda. As
cidades dos levitas pertencem a eles para sempre.
Um israelita é proibido de tirar vantagem de outro
ao emprestar dinheiro com juros. Os membros da
família devem redimir qualquer parente vendido
como escravo como resultado de empobrecimento.

A Torá promete prosperidade ao povo de Israel se
seguir os mandamentos do Eterno. No entanto, se
falhassem na responsabilidade de serem o Povo
Escolhido, sofreriam severas punições. A Torá detalha
o duro processo histórico que aconteceria quando a
proteção divina fosse removida. Estas punições, cujo
propósito é trazer o povo ao arrependimento, ocorre
em sete estágios, cada um mais severo do que o
anterior. O Sêfer Vaicrá, o livro de Levítico, conclui
com os detalhes do Erachin - processo pelo qual a
pessoa faz o voto de dar ao Bet Hamikdash (Templo) o
valor equivalente de uma pessoa, animal ou
propriedade.

"E farás soar a voz do Shofar
pinterest.com

aos dez dias do sétimo mês;
no Dia das Expiações fareis
soar o Shofar em toda a
vossa terra.”
(Levítico 25:9)

O SHEMITÁ E O SINAI
A lei de Shemitá foi dada no Monte Sinai. A palavra
"Monte" em hebraico é Har, mas "no Monte" é Behar.
Uma pergunta feita no Talmud é "Qual é a ligação
entre o Monte Sinai e o ano sabático?". Afinal, não foi
toda a Torá ensinada no Monte Sinai. Por que fazer
uma menção especial ao Monte Sinai no que diz
respeito a uma mitsvá? "D'us disse a Moshe no
Monte Sinai: Qual é a ligação entre Shemitá e o
Monte Sinai? O significado é que quando Moshe
subiu o Monte Sinai após sete semanas, que Israel
contou 49 dias desde o Pêssach até Shavuot, então
aquela montanha foi santificada, e proibida de lavrar
e semear no 50º dia, no qual a Torá foi dada. E este é
o tempo do Jubileu, para pedir liberdade e
liberdade a todo o Israel, liberdade nas tábuas, por
meio da voz do shofar da entrega da Torá...". (Ben
Aaron Luntschitz, Kli Yakar on Leviticus 25:1). O
Talmud explica que com esta conexão devemos
traçar um paralelo desta mitsvá com todos as outras
mitsvot na Torá. Assim como as leis do ano sabático,
que exigem que a terra não seja cultivada a cada
sete anos, foram ensinadas integralmente no Monte
Sinai, assim também o foram todas as leis da Torá
ensinadas lá. O rabino Scherman cita Ramban sobre
a ordem dos capítulos do Apocalipse no Sinai até
este ponto: "Durante a primeira estada de Moshe no
Monte Sinai, o Eterno deu as leis de Shemitá em
linhas gerais (ver Êxodo 23:10-11). Após o pecado do
bezerro de ouro, Moshe voltou ao Sinai para receber
as segundas Tábuas, e então D'us lhe ensinou os
detalhes de Shemitá e muitas outras leis, e também
o sinistro aviso encontrado abaixo (capítulo 26). Ao
retornar do monte, Moshe transmitiu as instruções
para construir o Tabernáculo, que o povo recebeu
alegremente, Uma vez que o Tabernáculo subiu,
Moshe ensinou suas leis e os rituais das ofertas e
pureza, que formam o grosso do Levítico. Com isso,
ele passou a ensinar as outras leis que tinha
recebido no Sinai, tais como as de Shemitá". (Vayikra
2019, 420).

TODAS AS MITSVOT FORAM
DADAS NO SINAI
A questão permanece: Porque as leis do ano
sabático foram identificadas como exemplo? O
rabino Samson Hirsch diz que "Quando a lei de
Shemitá foi dada pela primeira vez - e por
quaisquer anos posteriores - Israel não habitava
a sua terra.

Assim, o próprio tema da mitsvá ainda não existia.
Mais tarde, também a terra não estaria disponível
durante centenas, talvez até milhares de anos. Por
que imaginar que uma tal mitsvá foi revelada na sua
totalidade no Sinai"? Isto deve ser entendido em
ligação com as últimas leis dadas no último capítulo
e, em especial, sobre blasfemar o nome de D'us. Esta
transgressão, discutida no capítulo 24, é o pior
pecado imaginável. Yeshua falou sobre esta lei
quando disse: “Por esse motivo, eu lhes digo que as
pessoas terão pecados e blasfêmias perdoados, mas
blasfemar contra o Ruach HaKodesh não será
perdoado. Quem disser algo contra o Filho do
Homem será perdoado; mas quem falar contra o
Ruach HaKodesh não será perdoado, nem no olam
hazê nem no olam habá.” (Mateus 12:31,32). O
Ruach HaKodesh is é o Espírito de D'us e o pecado
contra ele não seria perdoado, por isso este homem
em Levítico 24 foi apedrejado. Pode-se argumentar
que esta lei não foi dada no Sinai quando a
necessidade surgiu, mas foi dada no Sinai e esta
categoria da lei foi retomada nos três primeiros
mandamentos escritos nas duas tábuas dos 10
mandamentos, como foi dito: “Não jurarás em vão
em nome do Eterno, teu D'us; porque o Eterno não
livrará ao que jurar em vão pelo Seu Nome” (Êxodo
20:7). Para aqueles que pensam que a mitsvá contra
a blasfémia não foi dada no Sinai, Moshe responde
que mesmo esta lei de Shemitá, que não foi aplicada
na terra antes pode ser de cem anos, foi dada no
Sinai. Todas as leis foram dadas no Sinai, apesar de
Moshe
continuar
a
receber
instruções
no
Tabernáculo durante os 37 anos de lembrança no
deserto.

O SHEMITÁ E O SHABAT
A expressão hebraica que descreve esse ano
como um ano sabático utiliza a mesma
expressão utilizada no quarto mandamento
para o sétimo dia da semana: “Mas no sétimo
ano será Shabat [sábado] de descanso para a
terra, Shabat em Nome do Eterno” (Levítico
25:4). Um “Shabat L'Adonai.” O Todo-Poderoso
deu o Shabat ao ser humano desde o início,
desde a criação. Foi dado como o primeiro dia
de vida de Adam e Chavá. Eles foram criados no
sexto dia e começaram sua vida descansando
no dia do Shabat, o sétimo dia da semana. Isso
é uma indicação para toda a humanidade e
para a eternidade de que o Shabat não é
simplesmente um dia de descanso. Os seres
humanos
nunca
foram
tão
frescos
e
repousantes como foram nesse primeiro
Shabat.

UMA LEI ESPECIAL PARA
UMA TERRA ESPECIAL
Israel é uma terra única e especial. Esta terra foi
a promessa de D'us aos antepassados de Israel,
Avraham, Yitschaq e Yaakov, e é uma herança
eterna para o povo judeu de todas as gerações.
A Torá proclama isto claramente. Qualquer
pessoa que acredita na Bíblia sabe e acredita
nisso. É por isso que um homem de Israel tem
de se lembrar que a sua terra pertence a D'us e
que ele é apenas um estranho e um peregrino
com D'us; então ele não trabalha a sua terra
nem se reúne nos seus produtos para garantir a
sua subsistência. "Quando ele deixa de semear
e podar, e quando ele se abstém de colher os
produtos que crescem por si só, de modo a
trazê-los para a sua casa, a sua terra não
fornece o seu sustento nesse ano". O rabino
Hirsch conclui: "Assim, o solo de todo o país é
carimbado como sem dono, e durante um ano
inteiro declara perante todos que Israel não é
dono da sua terra". (Hirsch, Vayikra 2009, 877).
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É por isso que está escrito que o Shabat é um
dia L'Adonai, um dia para o Eterno, não um dia
para o homem. Este dia não nos pertence,
pertence a D'us. Portanto, a principal lição aqui
é que este dia não é um dia para nosso próprio
prazer, um dia de lazer ou entretenimento. É
um dia de recriação espiritual. É um dia que
deve ser dedicado à oração, ao estudo da Torá,
à comunhão com D'us, a fim de nos
aproximarmos Dele. Portanto, se estamos à
procura de uma ligação entre o ano sabático e
o Shabat semanal, que são ambos dedicados ao
L'Adonai "ao Eterno", devemos pensar neste ano
especial como um ano de reavivamento
espiritual e não como um ano para passar na
praia. É por isso que gosto do fato de alguns
estudiosos tirarem um tempo sabático, muitas
vezes menos de um ano, talvez um trimestre ou
semestre apenas para o rejuvenescimento
espiritual, escrevendo um livro para ajudar os
outros na sua jornada espiritual. O Shabat é um
dia para o Eterno, para estudos e adoração, da
mesma forma que o tempo sabático deve ser
dedicado ao estudo e adoração. O Shemitá é
apresentado como o Shabat da terra. A
diferença entre o Shabat e o Shemitá depende
da diferença no seu significado. Shabat
expressa homenagem a D'us como o Criador e
Rei do universo. Como escreveu o rabino Hirsch:
"O homem subordina a si mesmo e todos os
poderes à sua disposição para controlar o
mundo a D'us. O homem deixa de ser criado
quando recorda a criação de D'us. Assim, todo
o exercício do poder criativo sobre a matéria é
considerado como "Trabalho", que é proibido
no Shabat. (Hirsch 2009, 877) Shemitá, por
outro lado, expressa homenagem a G-d como
Mestre da Terra de Israel, e para isso basta
subordinar a terra ao domínio de G-d. O rabino
Pinchas Peli escreveu: "Este Shabat da terra e o
ano de jubileu que nele se inicia são
considerados por muitos pensadores como
estando entre as reformas sociais mais
avançadas da história". Eles protegem a
sociedade contra os males do feudalismo e do
totalitarismo, assegurando uma "liberdade
inerente a todos os habitantes da terra"
(versículo 10) e o direito de cada indivíduo a
"regressar à sua casa e à sua família"". (Torah
Today 2005, 148).

"E todo o dízimo da terra, da semente
da terra, de fruto da árvore, perante o
Eterno o comerás (em Jerusalém);
santidade é para o Eterno.”
(Levítico 27:30)

TER MISERICÓRDIA COM OS POBRES
A Torá diz: “E quando teu irmão empobrecer e encostar sua mão sobre ti, deterás sua decaída, mesmo se ele
é peregrino ou estrangeiro, morador da terra, e viverá contigo.” (Levítico 25:35). No Pirkei Avot os nossos sábios
dizem sobre a mitsvá de Tsedacá (caridade); "Há quatro tipos entre aqueles que dão caridade - aquele que
quer dar mas não quer que os outros deem -, aquele que encoraja os outros a dar mas não se dá a si próprio ele próprio não se dá; aquele que dá e quer que os outros também deem, é um Chassid (pessoa generosa);
aquele que não dá e não quer que os outros deem, é uma pessoa má". O rabino Zalman Marozov diz que
"Uma condição importante na realização da mitsvá de Tsedacá é garantir que a pessoa que recebe a ajuda
não se sinta envergonhada e inferior". Muitas pessoas dão Tsedacá anonimamente". Assim, os pobres não
conhecem a fonte da doação e não se sentem envergonhados quando encontrarem o doador". (Torah.org).
Temos a responsabilidade de abrandar o declínio do nosso irmão e de o ajudar a regressar à prosperidade.
Assim, a Torá ordena-nos que não esperemos até que a outra pessoa esteja completamente destituída. Mas
devemos tentar ajudá-la na primeira oportunidade possível, devemos "sustentá-la". (25). Temos que o reforçar.
É fácil quando o nosso irmão precisa de se aproveitar dele, e é por isso que na descrição do Shemitá há um
forte comando para ser honesto com todos e nos negócios: “E quando fizerdes uma venda a vosso
companheiro, ou comprardes da mão de vosso companheiro, não enganareis cada qual ao seu irmão.” (25:14).
Embora a Torá já proibisse o roubo, D'us sublinha mais uma vez esta proibição relacionada com os negócios,
uma vez que é mais fácil racionalizar este comportamento nos negócios. E “E não enganareis cada um ao seu
companheiro, e temerás a teu D'us, pois Eu sou o Eterno, vosso D'us!” (25:17). O rabino Scherman diz sobre
este verso "não enganar". Ao contrário da mesma palavra no versículo 14, esta palavra não se refere à conduta
empresarial, mas a ferir as pessoas com palavras nas relações pessoais. É proibido lembrar as pessoas dos
seus pecados anteriores ou de aspectos embaraçosos do seu próprio passado ou da sua ascendência". (ibid.
428). É-nos ordenado que não enganemos o nosso vizinho nos negócios e esta proibição é elaborada
especialmente no que se refere aos negócios de terrenos. De acordo com a tradição judaica, este versículo
estende a proibição, de modo a incluir também palavras más, e inclui um que erra o outro com palavras cuja
má intenção só é aparente para o Eterno, Daí que a ênfase no nosso versículo seja "tema o seu D'us". Por
exemplo, os sábios de Israel dizem que não se deve dar conselhos enganosos e não se deve criar falsas
esperanças, por exemplo, perguntando o preço de um artigo que não se tem intenção de comprar. Estas leis
devem ser a base de todas as transacções e o verso processual retira dela a consequência direta no que
respeita à vida entre seres humanos. A Torá reconhece apenas um meio de prestar honra ao Eterno - e que é
cumprir fielmente a sua vontade.

HAFTARÁ

JEREMIAS 32:6-27

No texto de Jeremias, temos uma ilustração do ano do Yovel. “Disse pois Jeremias: Veio a mim a palavra
do Eterno, dizendo: Eis que Hanamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra o meu campo que
está em Anatote, pois tens o direito de resgate; a ti compete comprá-lo.’” (Jeremias 32:6,7). No entanto,
Jeremias quis certificar-se de que esta revelação vinha de D’us. Foi uma ordem estranha. Jeremias
recebeu a revelação de D’us que o povo de Israel seria deportado para a Babilônia e que Jerusalém e o
Templo seriam destruídos. Então não fazia sentido comprar terras. Seria melhor guardar os dezessete
shekalim de prata e usá-los em Babilônia onde viveriam. O Eterno confirmou a Jeremias que Sua
revelação era verdadeira. E foi confirmada pelo primo de Jeremias: “Veio, pois, a mim Hanamel, filho de
meu tio, segundo a palavra do Eterno, ao pátio da guarda, e me disse: Compra o meu campo que está em
Anatote, na terra de Benjamim; porque teu é o direito de herança e teu é o de resgate; compra-o para ti.
Então entendi que isto era a palavra do Eterno.” (Jeremias 32:8). Jeremias obedeceu e comprou a terra:
“Comprei, pois, de Hanamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote; e pesei-lhe o dinheiro,
dezessete siclos de prata. Assinei a escritura e a selei, chamei testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa
balança. (Jeremias 32:9,10). Por que o Eterno quis que Jeremias gastasse o dinheiro em Jerusalém, para
comprar uma terra que seria dominada pelos babilônios? “Assim diz o Eterno dos exércitos, o D’us de
Israel: Toma estas escrituras de compra, tanto a selada, como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para
que se possam conservar muitos dias; pois assim diz o Eterno dos exércitos, o D’us de Israel: Ainda se
comprarão casas, e campos, e vinhas nesta terra.“ (Jeremias 32:14,15).

A principal mensagem desta compra é que há esperança. D’us não vai abandonar seu povo ou rejeitá-lo. Ele quer
ensinar-lhe uma lição. Ele quer induzi-los a cumprir Sua missão que é de partilhar o conhecimento de D’us. Por
isto este dinheiro não foi perdido. A nossa esperança está no D’us Eterno.

B'RIT HADASHÁ

LUCAS 4:14-22

A parashá desta semana é sobre o Yovel ou Jubileu. O Yovel é uma lição para Israel para aprender a liberdade
que será dada pelo Messias. É interessante que no texto da Bessorá de Lucas, Yeshua fez uma ligação entre o
Yovel e o seu próprio ministério como Messias. Estamos no Outono do ano 27 EC e Yeshua ouviu dizer que o seu
primo Yochanan estava imergindo no rio Jordão, perto de Jericó, ele foi para lá, foi imerso. O seu ministério foi
confirmado pelo Ruach Hakodesh, que abençoou a sua imersão. Depois deixou a margem do rio Jordão cheia do
Ruach: “Então Yeshua, cheio do Ruach HaKodesh, voltou do Yarden” (Lucas 4:1). Foi primeiro no deserto, a região
de Jericó está cheia de desertos, o principal deles é certamente o Mar Morto e o deserto de Qumran, nas
proximidades. Depois de passar 40 dias no deserto, como Moisés e Elias fizeram antes dele, ele voltou para casa
em Nazaré. No entanto, o texto afirma que ele já era popular: “Yeshua voltou para a Galil no poder do Espírito, e
relatos a respeito dele foram espalhados por toda a região.” (Lucas 4:14). Na época de Yeshua cada cidade tinha a
sua própria sinagoga e de vez em quando, se a cidade fosse suficientemente grande havia várias sinagogas.
Yeshua não hesitava em parar em algumas destas sinagogas: “Ele ensinava nas sinagogas deles, e todas as
pessoas o respeitavam.” (Lucas 4:15). E o texto complementa: “Foi a Natzeret, onde havia sido criado, e no shabbat
se dirigiu à sinagoga, como de costume.” (Lucas 4:16). Depois de desfrutar de um tempo com a sua família no
Shabat, foi à sua sinagoga familiar. Todos apreciaram a sua presença, depois de lerem as sete seções da parashá,
começando pelos Cohen, depois pelos Levitas e cinco Israelitas, chegou o momento da leitura da Haftará. É um
privilégio dar a leitura a qualquer pessoa na sinagoga. Hoje na sinagoga sefaradita as pessoas têm de fazer uma
doação para ter o privilégio de vir ler a partir da Torá ou do Tanach. Mas como é proibido usar dinheiro no Shabat,
aquele que gostaria de fazer aliá à Torah tem de prometer (como uma unção) a quantia que iria doar, e tem de
voltar nos dias úteis para trazer a sua doação. O texto diz: “Levantou-se para ler, e lhe foi dado o rolo do profeta
Yesha'yahu. Abriu o rolo e encontrou o lugar onde está escrito:” (16,17). De acordo com o calendário de hoje da
leitura desta parte da Haftará de Isaías 61 é lida ao lado de Parashá Nitsavim - pouco antes ou depois de Rosh
Hashaná; por isso dizemos que somos o Outono do ano 27 EC. Estamos certos de que Yeshua iniciou o seu
ministério nesta época. A leitura começa: “O Espírito de Adonai está sobre mim; portanto ele me ungiu para
anunciar boas-novas aos pobres; enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos,
para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor de Adonai” (18,19). Este é um texto profético, é uma
descrição do ministério Yeshua, e é por isso que quando ele devolve o pergaminho de Isaías que ele disse: "Hoje
esta Escritura foi cumprida" Yeshua proclamou o ano do favor do Eterno enquanto o texto de Isaías o completa
com "o dia da vingança do nosso D'us". É evidente que Yeshua veio proclamar um ano de libertação, liberdade,
boas notícias e cura. Não é tempo de julgamento, será a hora da sua segunda vinda, por isso omitiu o último
segmento do versículo 2. Yeshua foi o primeiro em toda a história a receber uma parte tão completa do Ruach
Elohim, mesmo Moshe, o servo de D'us que subiu ao Sinai e falou pessoalmente com D'us que não recebeu
totalmente o Ruach Hakodesh como Yeshua o recebeu: O espírito do Eterno estava sobre Yeshua: pregar a boa
nova aos pobres, amarrar os de coração partido para proclamar a liberdade dos cativos, libertar das trevas os
prisioneiros, proclamar o ano do favor do Eterno, confortar todos os que choram. O texto de Lucas continua:
“Depois de fechar o rolo e devolvê-lo ao shamash, ele se sentou; os olhos de todos os presentes na sinagoga
estavam fixos nele. Ele começou a falar-lhes: "Hoje, como vocês ouviram a leitura, esta passagem do Tanach foi
cumprida!". Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras empolgantes que saíam de sua boca.
Até se perguntavam: "Este pode ser o filho de Yosef?" (Lucas 4:20-22). Para Yeshua esta profecia estava em vias de
ser cumprida. "Hoje esta escritura está cumprida" e o povo ficou maravilhado, reconheceu-o como o filho de
Yosef. O povo judeu não tinha revelação sobre o Messias sofredor, eles estavam esperando pelo rei Mashiach, o
"Filho de David", o glorioso Messias que tinha que vir para inaugurar o reino de D'us. Recordemos que na Bíblia
hebraica temos duas visões do Messias, aquele que virá do céu:

“Continuou minha visão e percebi que, das nuvens do céu, descia alguém semelhante a um homem; ele se
encaminhou na direção do ancião e foi levado à sua presença. Foram-lhe concedidos autoridade, glória e realeza
para que todos os povos e nações de todas as línguas o servissem. Sua autoridade será perene, jamais
desaparecerá, bem como seu reino, que jamais será destruído.” (Daniel 7:13,14), mas temos a visão de um Messias
humilde: “Rejubila-te com todo teu ser, ó filha de Tsión! Clama com alegria, ó filha de Jerusalém! Eis que para ti se
encaminha teu justo rei, triunfante por suas vitórias, mas ao mesmo tempo comportando-se com humildade,
cavalgando um filhote de jumento.” (Zacarias 9:9). Este humilde Messias foi Yeshua que veio cheio do Espírito de
D'us para cumprir a profecia de Isaías 61 ou do Yovel. Obtenhamos liberdade, cura e perdão de Yeshua
HaMashiach.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

HONESTIDADE NOS NEGÓCIOS
O sábio do Talmud Rebe Chanina ganhava o seu sustento com a venda de mel. Uma vez, ao invés de dar mel de
abelha, encheu o frasco do cliente com mel de frutas por engano. Na próxima vez que viu o cliente, disse-lhe que,
por engano, lhe tinha dado mel de fruta. O cliente respondeu que estava feliz com o mel que recebia. No
entanto, o Rebe Chanina sentiu que tinha transgredido a mitsvá da prática honesta, pois não lhe deu o que
queria. Assim, não querendo ter qualquer ganho com o dinheiro ganho de forma enganosa, doou o lucro da
venda à caridade.

HONESTIDADE NOS NEGÓCIOS 2
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impressão. Antes da sua morte, o alfaiate pediu à sociedade funerária que o seu caixão fosse feito a partir da
madeira da mesa em que trabalhava. Além disso, que as ferramentas que utilizava para o trabalho fossem
colocadas no seu caixão. Quando lhe perguntaram a razão deste pedido diferente, respondeu: "A mesa e as
minhas ferramentas serão as minhas testemunhas no tribunal celestial de que não enganei ninguém, de que não
levei nenhum material que não me pertencesse e de que conduzi o meu trabalho com grande honestidade".

HONESTIDADE NOS NEGÓCIOS 3
A história é contada por um Chassid que era um homem de negócios. Uma vez, depois de negociar um grande
negócio, ele teve de somar alguns números. Mas, ao fazê-lo, ficou tão absorto em pensar em D'us, que em vez de
escrever o número correto para o total, escreveu: "o total é": "Ain od milvadô" - "Não há nada a não ser G-d!"

NÃO ENGANAR AS PESSOAS NEM A SI MESMO
O rabino Naftoli de Ropshitz disse: "Embora a proibição da Torá seja contra enganar os outros, é preciso ir além
da letra da lei e não enganar a si próprio"! Uma vez perguntaram a um homem sábio: "Qual é a coisa mais fácil
que uma pessoa pode fazer e qual é a coisa mais difícil para uma pessoa fazer? Ele respondeu: "A coisa mais fácil
é uma pessoa enganar-se a si mesmo! Por outro lado, a coisa mais difícil é enganar-se a si próprio corretamente.
Pois, embora possa ser fácil ver as falhas de outra pessoa, é mais difícil ver as suas próprias falhas.

AJUDAR OS POBRES
A tradição judaica conta a seguinte história: Um homem pobre aproximou-se do rabino Yitzchak e pediu ajuda
para poder alimentar a sua mulher e filhos. O próprio rabino Yitzchak era um homem pobre e tinha muito
pouco. "Meio meah (uma quantidade muito pequena) é tudo o que eu tenho. Como poderá comprar comida
com uma quantidade tão pequena?" perguntou o rabino Yitzchak. "Eu também tenho meio meah comigo,
juntamente com a sua metade poderei comprar um pão para alimentar a minha família", respondeu o pobre
homem. O rabino Yitzchak deu-lhe a moeda. Nessa noite, o rabino Yitzchak teve um sonho. Nele ele foi jogado
no oceano e estava prestes a se afogar quando notou seu mestre rabino Shimon de mãos estendidas para salválo. Mas por mais que ele tentasse, não conseguia agarrar a mão do rabino Shimon. De repente o pobre homem
apareceu, e o trouxe ao rabino Shimon. O rabino Yitzchak relatou o seu sonho aos seus alunos. "Feliz é aquele que
ajuda os pobres", disse ele aos seus alunos. "Pois, no final, salvará o doador em tempo de necessidade".

CANTO DA INSPIRAÇÃO

Assim nos tem o Eterno comunicado as mais ricas bênçãos celestiais, ao nos dar o Messias.
Com Ele, nos tem dado desfrutar abundantemente todas as coisas. Os produtos da terra,
abundantes colheitas, os tesouros de ouro e de prata, são dádivas Suas. Casas e terras, o
alimento e o vestuário, colocou-os na posse dos homens. Pede que O reconheçamos como
o Doador de todas as coisas; e, por essa razão, diz: De todas as vossas posses reserva a
décima parte para Mim, além das dádivas e ofertas, que devem ser trazidas à casa do Meu
tesouro. (CM, 39)

A observância do ano sabático devia ser um benefício tanto para a terra como para o povo.
O solo, ficando sem ser cultivado durante um ano, produzia mais abundantemente depois.
O povo estava livre dos trabalhos apertados do campo; e, conquanto houvesse vários
ramos de trabalhos que podiam ser efetuados durante este tempo, todos podiam se
dedicar a maior lazer, o qual oferecia oportunidade para a restauração de suas
capacidades físicas para os esforços dos anos seguintes. Tinham mais tempo para a
meditação e oração, para se familiarizarem com os ensinos e mandados do Senhor, e para
a instrução de sua casa (PP, 390).

Parashá Infantil

Behar-Bechucotai
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"Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o
que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas,
e as árvores darão frutas." (Levítico 26:3,4 - NTLH)

