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EVENTO DE SHAVUOT VIA ZOOM

Shavuot este ano acontece nos dias 29 e 30 de Maio. Claro, o Erev Shavuot será na noite de 28 de Maio. É por isso

que a comunidade de Beth Tikun, em Wellington, Nova Zelândia, agendou duas reuniões do Zoom para este ano. A

primeira reunião terá lugar a 27 de Maio e a segunda a 28 de Maio. O orador destas reuniões será o Dr. Richard

Elofer, Diretor do Centro Mundial de Fraternidade Judaico Adventista. Estas reuniões estão marcadas para ambos os

dias, 27 e 28 de Maio, à mesma hora: às 19h00 da Nova Zelândia. O tema do dia 27 será "O judaísmo messiânico e

sua relevância hoje". O tema do dia 28 será "A festa de Shavuot, seu significado bíblico e para nós hoje". A realização

destas reuniões através do Zoom significa que estarão à disposição de todos em todo o mundo. Estas duas reuniões

serão gravadas, o que significa que estarão disponíveis para serem vistas no Youtube ou outra plataforma da

Internet nos dias seguintes. Gostaria de participar? Basta se registrar com antecedência: basta digitalizar o código

abaixo com o seu smartphone para aceder ao formulário de inscrição. Você receberá um convite para participar das

reuniões.

N O T Í C I A S



O livro de Bemidbar “No deserto” começa com D’us

ordenando Moshe a fazer um censo contando os

homens a partir de 20 anos, idade suficiente para o

serviço militar. A contagem revela mais de 600 mil.

Os levi’im (levitas) são contados separadamente

porque seu serviço é único. Ficam responsáveis pelo

transporte do Mishcan, seus móveis e utensílios e

pela montagem quando o povo acampar. As 12

Tribos de Israel, cada uma com sua bandeira, são

organizadas em torno do Mishcan em seções dos

pontos cardeais. Como a tribo de Levi está

separada, a tribo de Yosef é dividida em Efraim e

Menashe, fazendo quatro grupos de três. Quando o

povo peregrina, caminha numa posição similar à do

acampamento. Uma transferência formal é feita

entre os primogênitos e os levi’im, e estes assumem

o papel dos primogênitos que tinham servido no

Mishcan se não fosse o episódio do bezerro de ouro.

A transferência é feita usando os 22 mil levi’im com

mais de um mês. Somente os levi’im entre 30 e 50

anos de idade servirão no Mishcan. Os primogênitos

remanescentes são redimidos com prata, similar ao

modo com que os judeus redimem os primogênitos

deles hoje em dia (Pidyon Haben). Os filhos de Levi 

"Levanta o censo de toda a
congregação do filhos de
Israel de acordo com suas

tribos, segundo os seus pais e
o número dos nomes, todo

homem, cabeça por cabeça.
de 20 anos de idade em

diante, todos aqueles aptos a
sair para o exército, em

Israel, a esses contareis por
suas turmas – tu e Aarão”

(Números 1:2,3)

PARASHÁ BEMIDBAR
ר  ִמְדּבַ ּבְ

NÚMEROS 1:1-4:20
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são divididos em três famílias: Guershon, Kehat e
Merari (Além dos cohanim - A divisão especial dos
descendentes de Kehat). A família de Kehat carregava
a menorá, a mesa, o altar e a arca sagrada. Por causa
de sua máxima santidade, a arca e o altar são
cobertos apenas por Aharon e seus filhos, antes de
que os levi’im os preparem para a viagem.



O segundo livro da Torá, Shemot, (Êxodo), foi a

primeira descrição do nascimento de uma nação,

que foi no Sinai. No Egito, os filhos de Israel eram

compostos por famílias e tribos, e a sua situação

como escravos não os ajudava a estarem unidos

como nação. A experiência do Sinai, O dom da Torá

a Israel, foi uma experiência única na História,

quando uma nação inteira ouviu a voz de D'us. Israel

tornou-se uma entidade nacional. O fim do Êxodo

descreveu a ereção do Mishcan, o santuário no

primeiro dia do primeiro mês: “E no primeiro mês do

segundo ano, no primeiro dia do mês, foi levantado

o Tabernáculo.” (Êxodo 40:17). Depois Moshe recebeu

as instruções necessárias para o trabalho do

santuário, e escreveu todas estas instruções no

terceiro livro da Torá, Vaicrá (Levítico) todos os

eventos relacionados com este livro duraram um

mês, pois quando abrimos o quarto livro, Bemidbar

(Números), descobrimos que estamos “no primeiro

dia do segundo mês do segundo ano da sua saída

da terra do Egito” (Números 1:1). Depois de erigir o

Mishcan, levou um mês a Moisés para instruir

Aharon e seus filhos sobre o serviço no Santuário.

Diferença entre todos os tipos de sacrifícios, como

acender adequadamente o candelabro e o altar de

incenso (onde Nadab e Abihu morreram), como

celebrar as festas particularmente Yom Kipur.

Mas a Torá avisa-nos logo nos seus primeiros
capítulos diz, através do censo, que "este é o livro
dos seres humanos". E todas as fraquezas exibidas
por Israel no deserto do Sinai, tal como registradas
para nós no livro de Bemidbar, fazem
definitivamente parte da história e da natureza
humana habitual". (Ibid.). Assim, a partir de agora
vamos mais longe com a nação de Israel, como serão
organizados e todas as suas viagens do Sinai a
Canaã, sabendo que a viagem teve de durar dois
anos, mas devido ao último relatório dos espiões
enviados para explorar o país, eles estarão se
perguntando no deserto por quase 40 anos, e onde a
maioria dos líderes de Israel morrerá, incluindo
Moshe, Aharon, Miryam. Também apenas dois entre
aqueles que tinham mais de 20 anos no Êxodo
sobreviverão Calev e o sucessor de Moisés,
Yehoshua, recompensando-os pela sua confiança e
fé no Eterno no episódio do envio dos espiões para a
terra.

BEMIDBAR, UM NOVO LIVRO

A PRESENÇA DO ETERNO 
NO DESERTO
Como sabemos que o título de cada livro escrito
por Moshe recebeu como título hebraico a
primeira palavra do Livro, e os princípios para
escolher o nome da seção de leitura são os
mesmos, é por isso que o título desta parashá tem
exatamente o mesmo nome que o livro, Bemidbar.
Assim, o nome Bemidbar é da palavra hebraica "no
deserto" e o nome Números é da tradução grega e
foi inspirado pelo fato de este livro começar com a
contagem do povo de Israel. A palavra-chave de
Bemidbar é Midbar (deserto). Em Midrashim
(interpretações tradicionais judaicas) Midbar é o
lugar onde o povo de Israel acolheu a Presença de
D'us e Suas palavras. Ainda que para a maioria das
pessoas "deserto" signifique "silêncio" e "lugar
desolado" onde nada pode crescer, onde ninguém
quer estar, na mente hebraica a palavra midbar
está relacionada com "palavra" (DaVaR) e a ação
"falar" (MeDaBer). No deserto, no lugar do silêncio,

D'us fala e dá a Sua palavra. É por isso que os
rabinos têm ligado a raiz DaVaR com lashon
Hakodesh, a língua sagrada. Por isso também os
maiores profetas Moshe e Eliahu passaram tempo
com D'us, e Yeshua HaMashiach passou 40 dias
antes de começar o seu ministério. Foi um tempo
de tentação para ele, mas um tempo de
comunhão, comunhão com D'us para obter força
espiritual a fim de ter um ministério bem
sucedido. Estamos prontos para renunciar a nossa
vontade e ser liderados pelo Eterno?

A NARRATIVA DE BEMIDBAR

Para o povo de Israel, o livro de Bemidbar é
talvez um dos livros mais tristes, por assim
dizer, de todas as Escrituras Sagradas.

Enquanto o livro de Shemot, que registra para
nós o pecado do bezerro de ouro também nos
dá uma pausa, conclui com a construção final e
gloriosa do Mishcan e da Presença de D'us, por
assim dizer, repousando dentro do
acampamento de Israel. Mas o livro de
Bemidbar, que começa com uma nota alta de
realização numérica e a entrada
aparentemente iminente de Israel na Terra de
Canaã, termina muito triste. Ele registra a
destruição de toda a geração, incluindo a sua
liderança, sem a sua entrada na Terra
Prometida. (Rabino Wein, Torah.org). O rabino
Berel Wein continua: "A narrativa do livro de
Bemidbar nos fala de rebeliões e constantes
disputas, derrotas e vitórias militares, falsas
bênçãos, preconceitos humanos e preconceitos
pessoais. 



"E os filhos de Israel pousarão, cada
homem junto a seu acampamento, e
cada homem junto a seu estandarte,

segundo o seu exército.”
(Números 1:52)
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NELAS FALARÁS

Como sabemos, a expressão "no deserto" em
hebraico é a palavra Bamidbar. No entanto, no
pergaminho original hebraico o texto foi escrito
sem qualquer espaço entre letras e palavras. É
por isso que os estudiosos judeus tentam ler as
várias associações das letras hebraicas de uma
forma diferente. Dizem que esta palavra
(Bamidbar) também pode ser lida como duas
palavras Bam Dabeir, (que são escritas
exatamente da mesma maneira), e que
significaria "Nelas você deve falar". Esta ideia
aparece na Guemará (Yoma 19b) como um
comentário às palavras Vedibarta Bam (título
dos comentários escritos pelo rabino
Bogomilsky) "fale com eles" ou neles. A palavra
de D'us não é apenas para os nossos ouvidos,

mas também para o nosso coração, tem de
penetrar no interior, tocar no nosso coração e,

em última análise, não só para ser escrita em
papel, pergaminho ou pedras, mas também no
nosso coração. Bam, "nelas".

DESERTO, TORÁ E SANTUÁRIO

Israel também viu uma ligação entre Midbar, o
deserto, a Torá e o Santuário, dizendo que o
recenseamento que foi feito no deserto é, de
fato, com a Torá e o Santuário. Quem guarda
quem? É essa a questão? O Achad Ha'am diz
que não foi Israel que manteve o século
durante os últimos três mil anos, mas foi o
Shabat que manteve Israel, da mesma forma
que podemos considerar que, se Deus deu a
Torah a Israel, cabe a Israel manter a Torá e
transmiti-la ao mundo, mas hoje podemos
dizer que foi certamente a Torá que manteve
Israel. Israel sobreviveu durante dois mil anos
sem qualquer terra, mas não teria sobrevivido
sem a Torá.

A GUEMÁTRIA DO DESERTO

através dos valores numéricos das letras hebraicas.

Lembremos que não há nenhum algarismo em
hebraico para escrever números. O alfabeto
hebraico vai neste sentido: Alef, Bet, Guimel, Dalet,
Hê, etc. Alef é 1, Bet 2, Guimel = 3 Dalet = 4, He = 5,

etc. Yod = 10, Kaf = 20, Lamed = 30, Mem = 40, etc. e
Kof = 100, Resh = 200, Shin = 300 e Tav = 400. Assim,

o valor numérico de Midbar Sinai (deserto do Sinai)
é 376, que é o mesmo valor que a palavra Shalom,

(paz). Quando o povo de Israel chegou ao deserto,

diz a Torá: “e Israel acampou ali” (Êxodo 19:2). Em
hebraico Vayichan Sham Israel Vayichan é singular.
Quando Israel acampou antes da montanha, eles
estavam de pé como "um" todos juntos e em
Shalom. O pré-requisito para receberem a Torá é
serem "um". O mesmo fenômeno aconteceu nos
Escritos Apostólicos com os talmidim de Yeshua.

Eles estavam de acordo com o registro que temos
"um", e está escrito: “Todos os crentes tinham um
coração e uma alma, e ninguém reivindicava suas
posses; todos, porém, partilhavam o que possuíam.”

(Atos 4:32). Esta unidade era a condição para que
Israel recebesse a Torá e a condição para que a
comunidade Messiânica primitiva recebesse o
Ruach Hakodesh (Espírito Santo). É importante hoje
considerar a unidade da nossa congregação, a fim
de poder ser abençoada por D'us e pelo Ruach
Hakodesh.

Vamos mais longe com a interpretação judaica
da natureza do deserto: O povo de Israel estava
no deserto, e sabemos que este deserto era o
Sinai, então, porque é que o texto detalha: "O
Eterno falou com Moisés no deserto do Sinai" e
não apenas "Sinai"? O Rav Bogomilsky em
Chabad.org está considerando a forma de
Guemátria de interpretar a Bíblia. A Guemátria
é a ciência de contar e interpretar a Bíblia 



H A F T A R Á OSEIAS 2:1-22

A UNIVERSALIDADE DA TORÁ
Há muitos comentários sobre o fato de a TorÁ não ter sido dada na Terra Santa, mas no deserto do Sinai. Um

deles é a confirmação da universalidade da Torá. Um deserto é uma propriedade abandonada onde todos são

livres para ir. Se o Eterno quisesse que a Torá fosse apenas para os filhos de Israel, poderia tê-la dado na terra

de Israel, mas na realidade deu-a no deserto, que de fato não pertencia a ninguém. Muitas tribos beduínas

viviam no deserto, eram nômades pastoreando os seus rebanhos aqui e ali, mas nenhuma reivindicava este

deserto como sua própria posse. Por sua escolha, ao dar a Torá no deserto, o Eterno ensinou que a Torá

pertence igualmente a todos na terra.

O capítulo 2 de Oseias é uma nova visão, cheia de esperança (Oseias 2:1). Mesmo que o povo de Israel
sofra destruição e calamidades, o seu número não diminuirá, mas aumentará. Embora no primeiro
capítulo as crianças fossem chamadas "Lo-Ruchamá" (sem misericórdia) e "Lo-Ami" (não é o meu povo),

aqui as crianças de Israel são chamadas "filhos do D'us vivo". Isaac Abravanel diz que Lo-Ruchamá se
referiu ao reino de Israel, enquanto Lo-Ami foi dirigido ao reino de Judá. Então uma reunião está prevista
(Oseias 2:2). Hoje, Judá e Israel não estão juntos há séculos - a divisão de Israel em dois reinos aconteceu
na sucessão do Rei Salomão e, depois disso, estiveram sempre em conflito. O reino de Israel (as tribos do
norte) foi deportado para a Assíria no final do século VIII AEC, e o reino de Judá (as tribos do sul) foi
deportado para a Babilônia no início do século VI AEC. Desde então, a reunião profetizada não aconteceu
e as tribos do norte foram perdidas, assimiladas entre as nações. Apenas uma parte das tribos do sul
voltou à terra de Israel no final do século VI AEC e construiu o segundo Templo. É por isso que os
Chachamim (Sábios) interpretaram este texto como um texto messiânico. Afirma Radak: "a redenção final
verá todas as tribos tanto do reino de Judá como de Israel restauradas na terra" (Roberts, 13); e Abravanel
diz: "no momento da sua redenção eles estarão unidos como um em perfeita harmonia" (Roberts, 13); e
isto é completado por Rashi que afirma: "Eles seguirão a liderança do Messias, o descendente do rei
David, e ascenderão da terra onde vivem no exílio, para Érets Israel". O contrário do descrito no primeiro
capítulo é aqui mencionado (Oseias 2:3). Ami significa "Meu povo" e Ruchamá significa "misericórdia". Eles
ainda serão "Meu povo" diz o Eterno, e receberão novamente misericórdia, mas ainda há uma mãe infiel
que deve se arrepender (Oseias 2:4). D'us está sempre pronto para perdoar, para exercer Sua misericórdia
e Seu amor pelo Seu povo, mas Ele está esperando que ele se arrependa e volte para Ele e para a Torá,

para os ensinamentos dos profetas, e de fato para o seu Messias. É uma tarefa santa exortar o nosso povo
a abandonar o pecado e a idolatria: se eles se recusam a arrepender-se, é sua própria responsabilidade. 

BEMIDBAR E SHAVUOT
Há mais um ponto que deve ser destacado: Bemidbar é um parashá que é lida todos os anos pouco antes de

Shavuot. Em Shavuot, o povo de Israel celebra a entrega da Torá no Monte Sinai (Meguilá 31b Tosafot). A

entrega da Torá a Israel é considerada como um casamento de Israel com D'us. É interessante notar que no

Shabat, antes de um casamento, o noivo é chamado à Torá como preparação para o casamento. Portanto,

Bemidbar é, por assim dizer, uma preparação para essa união especial entre D'us e o seu povo que veio

quando receberam a Torá, união que é comparada a um casamento de Israel com o seu D'us. É por isso que

Rashi diz que a contagem de Israel no deserto foi uma prova do amor do Eterno por Israel. O rabino Zalman

Marozov diz que "os nossos sábios explicam que estas contagens foram "para expressar o amor de D'us pelo

povo de Israel". (Torah.org) Esta expressão de amor foi especialmente importante quando apenas 40 dias

depois de receberem a Torá, fizeram e adoraram o bezerro de ouro. Para expressar o Seu grande amor pelo

Seu povo, Israel, mesmo depois de tudo o que eles fizeram, o Eterno queria que fossem contados".



B ' R I T  H A D A S H Á ATOS 1:4-2:47

A Parashá Bemidbar é lida em conexão com Shavuot. Esta celebração é muito especial para o povo judeu. Eles

iniciam a celebração da festa de Shavuot, conhecida como Pentecostes (palavra que deriva de 50) com Estudos

da Torá durante toda a noite. É muito interessante ler como os Escritos Apostólicos descrevem a primeira festa

de Shavuot dos talmidim de Yeshua depois de ele os ter deixado. Está escrito: “Chegou a Festa de Shavu'ot, e os

crentes estavam todos reunidos em um só lugar.” (Atos 2:1). Eram cerca de 120 judeus, todos juntos, o que

significa que já tinham um sentido de comunidade do Adat. A ligação que tinham juntos era a sua adesão ao

judaísmo e ao Messias de Israel. Formaram a sua própria sinagoga ou kehilá, adorando o Eterno, celebrando

Shavuot como todos os judeus que vinham a Jerusalém como peregrinos para obedecer à Torá. Eles não

esperavam nada de especial mesmo que Yeshua lhes dissesse pouco antes de deixá-los (Atos 1:4,5). Também

realmente não entenderam as suas palavras e ainda estavam esperando o Malchut Hashamayim (reino dos céus)

descer em Jerusalém a qualquer momento, é por isso que eles lhe perguntaram: “Senhor, é nesse tempo que

você vai restaurar a autonomia a Israel?” (Atos 1:6). Ainda tinham muitas coisas para aprender, mas Yeshua sabia

que ainda não estavam prontos, e respondeu-lhes: “Vocês não precisam saber as datas ou os tempos; o Pai os

mantém sob sua autoridade.” (Atos 1:7) e ele prometeu em seguida: “Mas receberão poder quando o Ruach

HaKodesh descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Yerushalayim, em toda a região de Yehudah e

Shomron, na verdade até os confins da terra!” (Atos 1:8). Embora tenham recebido estas palavras de Yeshua, não

sabiam o que esperar neste dia especial. Claro que Shavuot foi um momento especial para Israel, foi o momento

em que todo o povo de Israel ouviu a voz de D'us no Sinai. Foi uma época única na história; nenhum outro povo

além do povo judeu teve uma experiência tão extraordinária com o Mestre do universo. O texto de Atos dos

Apóstolos diz que todos estavam unidos, pedindo perdão uns aos outros, amando-se uns aos outros e como se

diz no final deste mesmo capítulo: “Eles se mantiveram fiéis ao ensino dos emissários, à comunhão, ao partir do

pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos

emissários. Todos os que confiavam em Yeshua permaneciam unidos e possuíam tudo em comum” (Atos 2:42–

44). Na parashá descobrimos que o dia de Shavuot no deserto (Bemidbar) pode ser considerado como o dia do

nascimento do povo judeu; da mesma forma, este dia de Shavuot em Jerusalém foi o dia do nascimento do

movimento judaico de Yeshua, o Messias. No deserto (Bemidbar) o Eterno deu a Israel a sua lei, os Dez

Mandamentos e, por extensão, a Torá como um presente. Ele estava preparando agora um presente especial

para os seguidores de Yeshua naquele dia especial de Shavuot. Recordemos a promessa de D'us a Israel sobre

um novo pacto com Israel. Disse o profeta Jeremias: “Aproximam-se os dias – diz o Eterno – quando estabelecerei

um novo pacto com a Casa de Israel e com a Casa de Judá. (...) Pois este é o pacto que farei com a Casa de Israel

após aqueles dias – diz o Eterno: 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 31:31,33). G-d quis gravar a Torá não mais em pedras, mas

no coração do seu povo. Somente o Ruach Elohim (Espírito de D'us) tem poder para gravar a Torá no coração de

Seu povo. É por isso que em Shavuot do ano 31 EC, poucos dias após a ascensão de Yeshua ao céu, o Eterno se

revelou de uma forma maravilhosa dando o poderoso presente preparando o talmidim de Yeshua, e as 108

pessoas que estavam se reunindo em sua própria sinagoga para celebrar Shavuot e adorá-lo. “Repentinamente,

veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir,

viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles.” (Atos 2:2,3). Foi este

Ruach Elohim, o Espírito Santo (Ruach HaKodesh) que lhes deu a coragem de pregar a boa nova de Yeshua,

apesar da oposição dos líderes. 

Israel se afastou do Todo-Poderoso e seguiu falsos profetas e ídolos (Oseias 2:7), e os versículos seguintes

continuam a descrever o seu pecado. Mas no versículo 16 o Eterno novamente toma a iniciativa de trazer o

Seu povo de volta para Ele: “Portanto, Eu a seduzirei e a conduzirei ao deserto (exílio) e lá falarei

carinhosamente ao seu coração” Trazer Israel ao deserto é uma recordação da sua juventude, do tempo dos

milagres, do seu primeiro amor com o Eterno. Depois seguem as belas palavras: “e desde ali devolverei seus

vinhedos e transformarei o vale de Ahor ('destruição') num portal de esperança [Petah Ticvá]” (Oseias 2:17). O

portal de esperança, Petach-Tikva, é hoje uma cidade a sul de Tel Aviv. Isto deveria ser um bom sinal para o

povo de Israel pensar que talvez hoje estejamos neste tempo messiânico em que o Eterno quer reunir-se com

Ruchamá (a misericórdia) Efráim (a kehilá), com Judá (Israel) Ami (o meu povo), os dois ramos do povo de

D'us que estão destinados a ser reunidos.
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H I S T Ó R I A S  E  T R A D I Ç Õ E S

NOSSAS PRÓPRIAS REALIZAÇÕES
Vários rabinos hassídicos estavam em tempos sentados juntos à volta de uma mesa. Cada um deles relatou um

pensamento da Torá em nome do seu pai. O maior Rebe do grupo era o filho de um simples padeiro, e quando

chegou a sua vez ele disse: "O meu pai era um que padeiro ensinou-me que o pão fresco é melhor e mais

saudável do que o pão estragado". O pensamento por detrás das suas palavras foi que, embora seja bom ter pais

proeminentes, é mais importante que cada indivíduo tenha as suas próprias realizações.

SALVAR A VIDA DE ALGUÉM
O Talmud conta uma história sobre Binyamin, o Justo, que supervisionou um fundo de caridade. Um dia, durante

um ano de fome, uma mulher procurou-o e disse: "Mestre, dê-me sustento". Binyamin respondeu. "Não há mais

dinheiro no fundo de caridade". Ela disse: "Mestre, se não puder me sustentar, uma mulher e os seus sete filhos

perecerão". Ele providenciou-a a partir do seu próprio bolso. Algum tempo depois, Binyamin ficou muito doente

e estava prestes a morrer.  Os anjos disseram a D'us: "Mestre do universo, Tu disseste que aquele que salva a vida

de uma alma é considerado como se ele tivesse salvo o mundo inteiro. Será que Binyamin, o justo, que salvou a

vida de uma mulher e dos seus sete filhos, morrerá em tão tenra idade"? O Talmud conclui que, como resultado,

vinte e dois anos foram acrescentados à sua vida!

Foi este Ruach HaKodesh que escreveu a Torá no seu coração e os ajudou a compreendê-la e o Tanach que foi

inspirado pelo mesmo Espírito. Como o Rabi Shaul confirmou: “Toda a Escritura é inspirada por D'us e valiosa

para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto; dessa forma, quem pertence

a D'us pode ser plenamente equipado para toda boa obra.” (2 Timóteo 3:16,17). Lembrando que os Escritos

Apostólicos ainda não existiam naquela época. Todas as Escrituras eram o Tanach ou Bíblia Hebraica. Como

resultado deste derramamento do Ruach HaKodesh sobre os discípulos, o primeiro entre eles, Shim'on Pedro, fez

uma derashá (sermão) sobre Yeshua aos habitantes de Jerusalém e aos peregrinos que estavam reunidos na

cidade para Shavuot: “Homens de Israel, ouçam isto! Yeshua de Natzeret foi um homem que lhes demonstrou ter

sido enviado da parte de D'us por meio de obras poderosas, milagres e sinais que D'us realizou por meio dele, na

presença de vocês. Vocês mesmos o sabem.” (Atos 2:22). Não é nossa intenção relatar aqui o sermão de Pedro na

íntegra; todos podem abrir o seu livro de Atos dos Apóstolos e lê-lo. No final desta derashá, o povo de Jerusalém

foi tocado no seu coração e perguntou: “Irmãos, que devemos fazer?” (Atos 2:37). Shim’on respondeu: “Kefa

respondeu-lhes: "Abandonem o pecado, voltem para D'us, e cada um de vocês seja imerso pela autoridade de

Yeshua, o Messias, para o perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh! Porque a

promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe para todos quantos Adonai, nosso D'us

chamar!” (Atos 2:38,39). Como resultado, houve um grande serviço de imersão num micvê de Jerusalém,

certamente em Shiló ou Betsata (Betesda), e 3000 judeus aceitaram o Yeshua nesse dia e foram acrescentados

ao novo movimento de Yeshua. Foi o grande início deste movimento judaico há quase dois mil anos.



 

O governo de Israel caracterizou-se pela organização mais completa, maravilhosa tanto
pelo seu acabamento como pela sua simplicidade. A ordem, tão admiravelmente ostentada
na perfeição e arranjo de todas as obras criadas por D’us, era manifesta na economia
hebréia. O Eterno era o centro da autoridade e do governo, o Soberano de Israel. Moisés
desempenhava o papel de seu chefe visível, em virtude de indicação divina, a fim de
administrar as leis em Seu nome. Dos anciãos das tribos foi mais tarde escolhido um
concílio de setenta, para auxiliar a Moisés nos negócios gerais da nação. Vinham em
seguida os sacerdotes, que consultavam o Eterno no santuário. Chefes ou príncipes
governavam as tribos. (PP,269).
 

 

A história da vida de Israel no deserto foi registrada para o benefício do Israel de D'us até
o final do tempo. O registro do trato de D'us aos errantes no deserto, em todas as suas
marchas de um para outro lado, em sua exposição a fome, sede e cansaço, e nas notáveis
manifestações de Seu poder em auxílio deles, acha-se repleto de advertências e instruções
para o Seu povo, em todos os tempos. A experiência variada dos hebreus era uma escola
preparatória para o seu lar prometido em Canaã. D'us quer que Seu povo nestes dias reveja
com humilde coração e espírito dócil as provações pelas quais passou o antigo Israel, a fim
de que possa instruir-se em seu preparo para a Canaã celestial. (PP, 205).

C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

O PODER DA PALAVRA DE D'US
O Rogachover Gaon deu uma vez uma palestra aos seus alunos na qual provou que o chamêts é permitido em

Pêssach. Em seguida, pediu aos seus alunos que refutassem as suas provas. Eles tentaram em vão fazê-lo.

Quando eles desistiram, o Rogachover abriu a Torá e leu-a: "não comereis coisa fermentada" (Êxodo 13:3). Essa,

disse ele, é a única refutação necessária. Toda a ginástica intelectual do mundo não pode alterar uma frase na

Torá.

ORDEM, ORDEM, ORDEM...
O rabino Zimcha Zissel de Kelm conta: Quando era pequeno, lembro-me da primeira vez que vi um pianista de

concerto em ação. Fiquei fascinado como as suas mãos conseguiam acariciar os sons mais sublimes de algumas

dezenas de teclas de marfim. Sendo um tipo persuasivo, consegui convencer os meus pais a comprar um piano

para que eu pudesse executar o mesmo truque. Quando o piano chegou, posicionei-me cuidadosamente sobre o

banco do piano. Abri a tampa, esfreguei as mãos para aquecê-las e segurei-as no centro do teclado, tal como

tinha visto o maestro fazer. As minhas mãos mergulharam nas infelizes teclas com um barulho alto e altamente

insuspeitável. Seguiram-se mais alguns ruídos e um longo barulho até à profundidade inferior do teclado. Esta

não era a magia que eu esperava. A minha mãe arranjou-me aulas. "Agora", disse o Sr. Szfortzo, o meu novo

professor de piano, "...a primeira coisa que precisamos de aprender é ordem...". "Mas eu quero ser uma criança

prodígio", protestei. Percebendo o tipo de aluno com quem ele tinha sido abençoado, o Sr. Szfortzo rolou os

olhos para o céu. Após alguns segundos de contemplação, ele começou a falar. "Para conseguir qualquer coisa,

uma pessoa deve ter ordem. A música é tudo uma questão de ordem. Uma nota tem de seguir a outra na ordem

correta. Um movimento tem de seguir o seguinte na ordem correta. Para chegar a qualquer lugar na música,

você deve ordenar seu dia para que todos os dias você possa se sentar e praticar suas escalas, a ordem básica da

música. Não podes simplesmente pegar nas tuas mãos e esperar que elas produzam Rachmaninoff". Deste

último fato, eu já estava dolorosamente consciente. "Ordem, ordem, ordem." Toda a Torá se baseia na ordem:

Uma fração de segundo divide o Shabat dos dias de semana. Uma largura de cabelo entre o casher e o impuro.

Com "cada homem no seu acampamento e cada homem na sua bandeira", o povo de Israel é capaz de dar um

desempenho impecável da nossa Sonata da vida - a Santa Torá".



Bemidbar
ר ִמְדּבַ ּבְ

"Quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da
bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles

acamparão em volta da Tenda Sagrada e de frente para ela." 
(Números 2:2 - NTLH)

Parashá Infantil


