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NOTÍCIAS

notícias da nova zelândia
Recebemos trimestralmente de Stephanie Taylor um relatório sobre suas atividades do trimestre anterior.
Acabamos de receber o do último trimestre de 2019 e temos o prazer de publicá-lo aqui. "Outubro foi um
mês movimentado começando com a auto-reflexão durante os 10 dias temíveis, seguidos pelo Yom Kipur, o
Dia da Expiação. Este serviço atraiu visitantes que se envolveram plenamente no serviço de
Arrependimento. O Yom Kipur foi seguido por Sucot - Festa dos Tabernáculos. Celebramos o primeiro dia
com um almoço na casa da família de Jenny Armstrong. Mais uma vez tivemos um visitante da Austrália e
outro de Auckland juntou-se a nós. Para alguns, foi a primeira vez que sacudimos a lulav. Este é composto
por um ramo de salgueiro e murta de palmeira e um Etrog uma fruta não muito diferente da toranja em
cheiro, mas como um nobre limão. No final de oito dias, concluímos com a celebração do Simchat Torá.
Todos se juntaram à dança com o Sêfer Torá e ao serviço. Seguimos com momento de confraternização
durante uma refeição partilhada. A Pastora Kirsten falou em ambos os cultos de novembro. Em dezembro,
encerramos o ano com o serviço e a celebração do Chanucá no início. Tivemos uma visita de West Auckland,
que estava muito entusiasmada por se juntar a nós para o evento, e espera visitar novamente a Beth Tikkun,
quando estiver em Wellington. Para o estudo da Bíblia neste trimestre, continuamos com o uso dos
ensinamentos em vídeo de Alexander Bolotnikov sobre "Reparação da Quebra". Isto suscitou boas discussões
e as pessoas estavam bem empenhadas" Rezemos por esta congregação e por Stephany e Brian, seu marido,
que lideram esta comunidade com grande empenho.

tu-b’shevat, o ano novo das árvores
Aqueles que têm lido nosso boletim há vários anos se lembram que todos os anos nós falamos aqui sobre TuB'shvat, uma palavra hebraica que significa 15 do mês de Shevat. Este Shabat será o dia 13 de Shevat, o que
significa que Tu-B'shvat será na segunda-feira. O Tu-B'shvat é um dia especial em Israel. É o Ano Novo para as
árvores. Israel celebra 4 dias de Ano Novo todos os anos. Os mais conhecidos destes dias de ano novo são o dia de
ano novo religioso, o 1º Nissan, (Março/Abril), 14 dias antes de Pêssach, (falamos sobre este dia na semana passada).
O segundo ano novo bem conhecido é Rosh Hashaná (Festa das Trombetas), que é o ano novo civil oficial em
Israel que é celebrado principalmente em setembro.Dois dias de ano novo são menos conhecidos, o ano novo
para os dízimos, este dia foi em 1º de Elul (agosto-setembro), foi o dia, Israel antigo, que levou os seus dízimos aos
levitas no Templo. Na verdade, nos tempos antigos, as pessoas recolhiam os dízimos do seu rebanho e colheita
uma vez por ano, um mês antes de Rosh Hashaná.

O último dia de ano novo é o Tu-B'shvat. O povo de Israel notou que em janeiro/fevereiro, apesar de
ainda ser inverno, a primavera está chegando, árvores como as amendoeiras começam a florescer, belas
flores brancas dão uma nova esperança por toda Israel. Este dia é um dia ao ar livre para a escola, eles
vão à natureza e às florestas para plantar novas árvores. É de fato, o melhor dia do ano para plantar
árvores. Assim, todas as pessoas que vivem à volta do mar Mediterrâneo podem começar a plantar no
seu jardim, podem ter a certeza de que estas plantas vão crescer com sucesso.

novo artigo
Um de nossos líderes que é professor na Universidade Loma Linda - Roger Cohen - está bem
ambientado em sua comunidade e está publicando um artigo semanal em um jornal local: "Em
conexão com a comunidade judaica local, nós começamos uma coluna local no jornal. Jen e eu somos
os autores". Clique aqui para ler.

parashá beshalach
ש ּלַח
ַ ׁ שה ְ ּב
ָ ׁ ּ ָפ ָר
êxodo 13:17-17:16

O Faraó finalmente deixa os filhos de Israel saírem do Egito.
Com colunas de nuvem e de fogo, o Eterno os conduz à
terra prometida num longo caminho, evitando os filisteus (o
caminho mais curto seria através de Gaza). O Faraó se
arrepende da perda de tantos escravos e persegue Israel
com seu exército. Os israelitas ficam com medo de ver os
egípcios se aproximarem, mas D’us os protege. Moshe
levanta o cajado e o Eterno abre o Mar Vermelho, fazendo
com que o povo o atravessasse em segurança. O Faraó, com
seu coração endurecido pelo Eterno, ordena seu exército
perseguir os hebreus e as águas se fecham, desabando
sobre os egípcios. Moshe e Miryam conduzem os homens e
as mulheres, respectivamente, num cântico de gratidão.
Depois de três dias de viagem, encontrando apenas água
amarga em Mara, o povo reclama. E Moshe milagrosamente
produz água potável. Ainda em Mara, eles recebem algumas
mitsvot. O povo reclama, dizendo que havia comida melhor
no Egito. D’us envia codornas como carne e provê o maná,
uma farinha milagrosa que caía do céu diariamente, exceto
no Shabat. No sexto dia da semana, chegava o dobro de
maná, para prover as necessidades de alimento no Shabat.
Ninguém deveria coletar mais do que sua porção diária, mas
o maná colhido no sexto dia da semana era suficiente para
dois dias e assim o povo poderia descansar no Shabat. Um
pouco de maná foi guardado como memorial às gerações
futuras. Quando o povo novamente reclama sobre a falta de
água, Moshe milagrosamente extrai água de uma rocha.
Então Amalec ataca. Yehoshua conduz os hebreus nesta
batalha enquanto Moshe ora pela vitória.

louvar o eterno
ou o faraó?
O texto da Parashá começa dizendo: “E
quando o Faraó despachou o povo”
(Êxodo 13:17). Em hebraico, as duas
primeiras palavras são: ש ַּל֣ח
ַ ׁ ְ ּב
וַ י ְִה ֗י
(Vaiechi beshalach). Devemos notar
que houve alguns hebreus durante o
êxodo que agradeceram ao faraó por
"enviar" (Beshalach) como se fosse por
sua vontade que o Faraó enviou
(shalach) o povo de Israel para fora do
Egito. Foi por isso que os estudiosos
judeus fizeram a pergunta: Porque a
Torá usou a palavra Vaiechi no primeiro
verso
desta
Parashá,
quando
a
Guemará (Meguilá 10b) afirma que a
palavra Vaiechi traduzida "e veio"
denota muitas vezes um tempo de
angústia? Embora a partida de Israel
do Egito seja uma boa notícia, este
versículo retrata uma triste situação,
depois de todo o sofrimento de Israel
sob o domínio do Faraó. Mas alguns
deram crédito ao faraó por enviá-los
Vaiechi
Beshalach
Faraó
Ha'am
"Aconteceu que o Faraó enviou o
povo..." em vez de elogiar e agradecer a
D'us.
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"E os
filhos de Israel entraram no
meio do mar em seco, e as
águas foram para eles
como uma
muralha à sua direita e à
sua esquerda."
(Êxodo 14:22)

ainda não estavam
prontos
A Torá continua: “o Eterno não o guiou
pelo caminho da terra dos filisteus que
era próximo” (Êxodo 13:17b). Como disse o
rabino Samson Hirsch, os filhos de Israel
ainda não estavam prontos para tal modo
de vida. Só experiências extraordinárias os
educariam para a consciência de que a
providência de D'us não só salva seus
filhos da destruição, mas os sustenta, dia
após dia, em todas as condições e em
todas as situações. Este era o propósito
das peregrinações de Israel pelo deserto:
este era o sentido do desvio que D'us
agora os fazia tomar. O povo de Israel
tinha um longo caminho a percorrer
antes de estar pronto para a sua missão. É
por isso que, embora o caminho através
do país filisteu fosse mais curto, o Eterno
os conduziu pelo longo caminho do Sinai.
A principal lição que tiveram de aprender
foi o significado da palavra: "Liberdade". A
Torá diz, então, que ao ver a guerra no
caminho da liberdade, eles teriam voltado
para a escravidão do Egito - isto apesar
do fato de terem saído do Egito
totalmente armados. “embora os filhos de
Israel tivessem subido armados da terra
do Egito.” (Êxodo 13:18). A espada não lhes
faltava ao lado, mas faltava-lhes a
coragem e o espírito de luta no coração.
Mais importante ainda, ainda lhes faltava
a confiança no Eterno, a qualidade que
dá a uma pessoa determinação e
coragem, poder e entusiasmo, não
importa qual seja a tarefa e em qualquer
circunstância, pois sabem que tudo está
em Suas mãos. Eles ainda eram fracos,
não sabendo como D'us pode libertá-los
para sempre da ambição e do poder do
Faraó.

cumprindo uma promessa
De acordo com a tradição de Israel (Sotah 13a),
enquanto o povo de Israel estava ocupado para ir à
casa dos egípcios pedir ouro e prata, Moshe estava
ocupado para cumprir a promessa de Israel a Yosef.
E ele reuniu os ossos de Yosef numa caixa que hoje
chamamos ossuário. Entretanto, uma pergunta é
feita aqui, Como Moshe que era um levita, e como
as leis foram dadas oralmente desde o tempo de
Yaakov, é afirmado que os membros da tribo de
Levi não podem se contaminar com um cadáver
morto. Mas o povo judeu especifica que quando
ninguém está cuidando de um cadáver morto, é
um mitsvá até mesmo para um Cohen se
contaminar para cuidar dele. Então, como todo o
povo de Israel estava ocupado em recolher o ouro e
a prata dos egípcios, ninguém cuidava dos ossos de
Yosef. Moshe, em sua sabedoria, ocupou-se com a
mitsvá de cuidar dos ossos de Yosef porque era um
caso de met mitsvá, para o qual até um Cohen
pode se contaminar. Outra pergunta: Onde
estavam os ossos de Yosef? Alguns pensavam que
como ele era uma espécie de primeiro-ministro no
Egito, seus ossos foram enterrados em um dos
grandes sepulcros do Egito, e outros acreditavam
que seus ossos estavam no meio do Nilo, mas foi
por revelação que Moshe soube a localização exata
dos ossos de Yosef e os levou para a terra
prometida onde ele foi devidamente enterrado, por
seus descendentes.

o que estamos dispostos a
sacrificar?

Apesar da ação de D'us contra o Egito e o Faraó,
este ainda não está convencido de que o Eterno
está com Israel, é por isso que ele pensa: “E o Faraó
dirá sobre os filhos de Israel: Eles estão atônitos na
terra; o deserto os encurralou!” (Êxodo 14:3). O
rabino Zev Leff diz que, de acordo com a tradição
judaica três dias após deixar o Egito, O Eterno disse
aos israelitas recém-libertos para voltarem para o
Egito. Por que? Esse foi o "sacrifício" após três dias
no deserto - não sacrifícios de animais, mas a
desistência da coisa mais querida para eles, sua
nova liberdade. Esse foi o teste do seu valor para a
redenção. O rabino Zev Leff acrescenta: "Estamos
hoje à beira da redenção e estamos sendo testados
para ver se merecemos a redenção de D'us.
Podemos sair com segurança trazendo Mashiach
para D'us, mas devemos merecer a sua vinda".

o sentido real de salvação

Somente intensificando nosso compromisso com
a Torá e com a Bíblia, dedicando-nos a servir a
D'us em todas as áreas da vida, removendo o
chamêts
(fermento)
de
nossos
corações,
conseguiremos cumprir com sucesso nossos três
dias no deserto.

Acredita-se que a salvação é apenas obra de D'us e o
homem não tem nada a fazer para obter essa salvação,
mas isso é um mal-entendido. O homem tem a sua
parte na salvação, através da coragem acompanhada
pela confiança em D'us. É por isso que Ele pediu a
Moshe que fizesse algo: “E tu, levanta tua vara e estende
a tua mão sobre o mar e fende-o, e que os filhos de
Israel entrem pelo meio do mar, em seco.” (Êxodo 14:16).
O Eterno agirá, mas Ele precisa da nossa parte; Ele
precisa da nossa confiança, da nossa fé e que
acreditemos que Ele é capaz de nos salvar de onde
estamos. Então o poder de D'us é revelado a todos: “...e o
Eterno levou o mar com um forte vento oriental…”
(Êxodo 14:21). Desde que alguém se lembre, o sol nasceu
no leste e se pôs no oeste. A gravidade nos impede
incansavelmente de voar para fora da face do globo, e as
cachoeiras, com singular determinação, fluem apenas
para baixo. A água molha. O fogo queima. A lista de
fenômenos fielmente imutáveis neste mundo é quase
infinita. Mas nem sempre foi assim. Nos seis dias da
criação primordial, nada foi consertado. "Cada dia trouxe
uma revelação e uma revolução à existência do dia
anterior. Outro dia, outro milagre. No primeiro dia, não
havia Céu - toda a criação foi mudada quando o Céu foi
milagrosamente criado no segundo dia; no segundo dia
não havia terra, não havia vegetação; no terceiro dia não
havia sol, não havia estrelas; no quarto, não havia seres
vivos; no quinto, não havia homem, e no sexto, não havia
Shabat". (www.ohr.edu).

o faraó não estava pronto
para ter perdas
Deixar Israel ir significava para o Faraó a perder a
sua força de trabalho. É claro que ele não estava
feliz por estar sem escravos; ele queria levar Israel
de volta ao Egito e ao seu trabalho. Foi por isso
que ele enviou os seus exércitos contra Israel: “e
tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do
Egito, e capitães sobre todos eles.” (Êxodo 14:7). As
carruagens que o Faraó levou consigo eram de
guerra. O objetivo principal era ultrapassar Israel
o mais rápido possível, antes que eles pudessem
se livrar da posição desesperada, ele pensou que
eles estavam dentro. Ele tentou, portanto, reunir
o maior número possível de veículos para o
transporte de suas tropas.

Moshe disse ao povo: “E Moisés disse ao povo: Não
temais! Ficai e vede a salvação que o Eterno vos
fará hoje; porque os egípcios que vedes hoje não
voltareis a vê-los nunca mais!” (Êxodo 14:13).
Quando Moshe diz a Israel "Fiquem firmes", ele
queria mostrar-lhes que não poderiam fazer nada
pela sua salvação, "ponham-se à espera". Eles têm
que confiar na salvação de D'us, para esperar e
ver como e com o que Ele realizá-la-á. A única
atividade exigida de uma pessoa em um
momento tão crítico é ּ ( ִה ְֽת יַצְ ב ֗וficar de pé) uma
atividade dirigida interiormente que leva a
pessoa a um estado de calma e a uma postura de
antecipação tranquila.Esta salvação está expressa
no texto como  י ְׁש ו ּעַ ֣ת יְה וָ֔ה-  ו ְּר א ו ּ֙ אֶ תUr'u et yeshuat
Adonai. O rabino Hirsch diz sobre a palavra
hebraica Yeshuat que é uma palavra específica
para a salvação "Yeshuat denota salvação em
relação ao ser do homem que está em perigo".O
povo de Israel estava em perigo de morte, por
isso o Eterno disse-lhes para se levantarem e
verem como eu vos entregarei. É ótimo que o
nosso Messias se chame Yeshua; os seres
humanos estão em perigo de morte, não a morte
comum, mas a morte eterna, por isso o Eterno
enviou o Messias, mas este Messias tinha um
nome especial, Yeshua, que significa muito para o
povo que entende o hebraico.
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yeshua: salvação de um
grande e iminente perigo

"E as águas voltaram e cobriram os
carros, os
cavaleiros e todo o exército do
Faraó que entrou atrás deles no
mar; não restou um deles sequer."
(Êxodo 14:28)

A tradição judaica nos diz o que os judeus têm dito repetidamente de geração em geração. Diz-se que
muitos milagres aconteceram no mar. Alguns deles são os seguintes: 1) As águas do mar se dividiram. 2) A
água formou um telhado como proteção acima de suas cabeças. 3) As águas se dividiram em doze
passagens individuais, de modo que cada tribo caminhou junta em seu próprio caminho. 4) O chão
debaixo dos seus pés estava completamente seco. 5) As paredes eram transparentes, de modo que cada
tribo podia ver a outra enquanto atravessava. 6) Se alguém tivesse sede, só tinha que estender a mão e a
água da parede derretia em água doce para beber. D'us criou a terra e os céus, e Ele organizou a sua
criação. Ele deu uma nova ordem para criar a humanidade com o propósito de ser adorada. Como o Eterno
deu liberdade a Israel no deserto e na terra de Israel, Ele também nos dá essa liberdade para reconhecê-lo
como nosso criador, e para adorá-lo nesta nomeação especial que ele nos dá cada Shabat. Somente
aqueles que acreditam na criação, têm um motivo para adorá-lo em cada Shabat, o dia memorial da
criação. E somente aqueles que acreditam no D'us da criação podem acreditar nos milagres descritos na
Bíblia, e particularmente na travessia do Mar Vermelho. Então poderemos cantar o cântico de Moshe,
como Israel fez em Êxodo 15, e que é confirmado em Revelação 15: "Eles estavam cantando o cântico de
Moshe, servo de D'us, e o cântico do Cordeiro: "Grandes e maravilhosas são as coisas que fizeste, Adonai,
D'us dos exércitos celestiais! Teus caminhos são justos e verdadeiros,Rei das nações! Adonai, quem não
temerá e não glorificará teu nome? Porque só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti,
porque teus atos justos foram revelados".” (Revelação 15:3,4).

HAFTARÁ

juízes 4:4-5:31
Temos uma visão muito negativa do povo de Israel no tempo dos Juízes, mas ao ler este livro é “essencial
lembrar que anos de paz e fidelidade ultrapassaram em muito os anos de fracasso. Sempre, o juiz foi
escolhido por D’us, e sempre que ele ou ela convocou o povo a se arrepender, eles responderam”. O texto da
Haftará é sobre Débora, nome que significa “abelha”. “Naquela época, Débora, uma profetisa, esposa de
Lapidot, estava julgando Israel.” (Juízes 4: 4). Há uma pergunta aqui sobre a tradução deste verso, se Radak
traduz a expressão como é aqui “esposa de Lapidot”, dizendo que Lapidot era na verdade Barak, o
comandante do exército. Barak e Lapidot significam “luzes de relâmpago”, e são, portanto, usados de forma
intercambiável” (comentário de Rubin, 137). No entanto, alguns outros comentaristas judeus como Ralbag e
Metsudot não traduzem que ela era a “esposa de Lapidot”, mas uma “mulher de fogo”, dizendo que a palavra
Lapid significa “tocha”, implicando que Débora era enérgica e decisiva. Rashi, baseado no Midrash, traduz
“uma mulher que fez pavios para uso no Tabernáculo”. O nome Barak significa “raio”, que sugere que este
nome é convocado pela “espada flamejante” do Eterno. E é interessante notar que seu nome está entre os
heróis da fé em Hebreus 11:32. Débora foi a primeira pessoa entre os juízes a ser descrita como uma profetisa
e a primeira dos quais é dito que decidiu casos de lei para a nação. Ela foi escolhida em um momento
especial para liderar e terminar a guerra com os cananeus e sua dominação. Havia outra profetisa diante de
Débora, Myriam, mas ela não era juíza em Israel. Outro paralelo entre Miryam e Débora são as canções que
eles cantaram: “E Miriam respondeu-lhes: 'Cantai ao Eterno, que gloriosamente Se enalteceu; cavalo e seu
cavaleiro jogou no mar.'” (Êxodo 15:21).
D’us
homens
para revelar sua vontade à humanidade.
CA
N T usa
O D
A I N SePmulheres
IRAÇÃO
Quando D’us escolhe as mulheres para os ministérios, quem somos nós para recusar essas escolhas?
Exatamente como Miryam era um grande apoio para Moisés, Débora apoiou Barak, que poderia ser, de
acordo com alguns comentaristas, seu marido e, ao mesmo tempo, o chefe do exército de Israel: “E Débora
disse a Barac: 'Levanta-te, porque este é o dia em que o Eterno entregou Sisrá nas tuas mãos! Certamente, o
anjo do Eterno saiu para que sejas bem-sucedido!' – e Barac desceu do monte Tabor com dez mil homens
atrás de si. E o Eterno desbaratou a Sisrá, com todos os seus carros e todo o acampamento, a fio de espada
diante de Barac. E Sisrá desceu do carro e fugiu a pé.” (Juízes 4:14,15). Lembremo-nos de que o povo de Israel
não estava muito bem organizado, Israel permaneceu incapaz de ação unificada até que uma mulher
(Débora) os convocou para a batalha do Eterno, Israel não tinha um exército permanente naquele tempo. Os
combatentes eram todos voluntários não profissionais. Esses voluntários não estavam cheios de coragem para
se levantar e enfrentar o inimigo, a glória da vitória foi para uma mulher (Yael). O capítulo 5 é uma canção
cantada por Débora que também era poetisa. Webb afirma “O hebraico usado nesta canção mostra que é
uma das mais antigas poesias” no Tanach.

B'RIT HADASHÁ

revelação 10
A Parashá nos apresentou o Anjo do Eterno: "E o anjo de D'us, que andava diante do acampamento de Israel,
moveu-se e foi atrás deles; e a coluna de nuvem moveu-se defronte deles e pôs-se atrás deles" (Êxodo 14:19). O
Anjo do Eterno está muito presente no livro do Apocalipse, o último livro dos Escritos Apostólicos, chamado
em hebraico Hitgalut, palavra que é usada seis vezes nos Escritos Apostólicos e significa "revelação"
iluminação" "surgimento" e "emersão". Todo o livro é uma revelação do futuro. O “ מלאך יהוהAnjo do Eterno”
revelado em Êxodo é o Protetor de Israel. E o capítulo 10 de fala sobre este anjo (malach) especial.O verso diz:
“Então vi outro anjo poderoso descendo do céu. Ele estava envolto em uma nuvem, e havia um arco-íris acima
de sua cabeça; sua face era como o sol, e suas pernas, como colunas de fogo.” (Revelação 10:1). Que visão
poderosa, um anjo poderoso descendo do céu, esta visão é semelhante à visão de Daniel vendo Mashiach vindo
do céu: “Continuou minha visão e percebi que, das nuvens do céu, descia alguém semelhante a um homem”
(Daniel 7:13). Em ambas visões, temos o motivo da nuvem e do fogo. Em Daniel 7, o trono de D'us está envolto
de fogo: “Um fogo abrasador emanava de seu trono, que se assentava sobre rodas chamejantes.” (Daniel 7:9b). E
o Filho do Homem que é o Filho de David, o Messias está envolto em nuvens, em Apocalipse 10, o Malach vem
do céu envolto em uma nuvem e suas pernas como colunas de fogo como a Shechiná: “E na vigília da manhã,
o Eterno olhou para o acampamento dos egípcios com as colunas de fogo e nuvem” (Êxodo 14:24). Estas
semelhanças entre o Anjo do Eterno, a Shechiná do êxodo, o Ancião de Dias e o Filho do Homem do livro de
Daniel e este poderoso Anjo de Hitgalut, dizem-nos que são todos manifestações do único D'us de Israel. Este
Malach de Hitgalut tem algumas características: “Ele segurava um pequeno rolo, que estava aberto em sua
mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra” (Revelação 10:2). Seus pés em tudo, o pé
direito no mar, e o esquerdo na terra, que é uma representação de toda a terra. Ele tem um pequeno livro
nesta mão, que é um item muito importante desta visão. Mas a visão nos ensina que estamos nos aproximando
do fim: “Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e
jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou o céu e tudo o que nele há, a terra e tudo o que nela
há, e o mar e tudo o que nele há: "Não haverá mais demora;” (10:5,6). Sem mais atrasos, sem mais profecias
datadas. É por isso que o versículo continua dizendo: “ao contrário, nos dias em que o sétimo anjo estiver para
tocar seu shofar, o plano oculto de D'us será cumprido, e as boas novas que foram proclamadas por seus
servos, os profetas.” (10:7). O sétimo anjo está anunciando o sétimo e último período da história. No seu tempo
"o mistério de D'us está completo", então começamos a aprender sobre o pequeno pergaminho: “A seguir, a
voz que eu havia ouvido do céu falou-me novamente e disse: "Vá, pegue o rolo aberto na mão do anjo que se
encontra em pé sobre o mar e sobre a terra!” (Revelação 10:8). O revelador, Yochanan, é convidado a levar o
pequeno pergaminho, o que significa que este pequeno pergaminho é sobre a história humana, não só sobre o
céu, é para nós. Então o malach dá-lhe uma ordem muito estranha: “Assim, eu me aproximei do anjo e lhe pedi
que me desse o pequeno rolo. Ele me disse: "Pegue-o e coma-o. Ele será amargo cm seu estômago, mas em
sua boca será doce como mel” (10:9). Há apenas um texto em toda a Bíblia onde um profeta é ordenado a
comer um pergaminho, em Ezequiel 3:1, comer um pergaminho significa ser penetrado pela Palavra de D'us a
fim de pregá-la ao povo de D'us, Israel. Ezequiel o aceita e nos conta a sua própria experiência: “Assim fiz, e seu
paladar, em minha boca, tinha a doçura do mel” (Ezequiel 3:3). Este "sabor" tão "doce como mel" é o mesmo
sentimento de Yochanan em Hitgalut, mas misturado com outro sentimento: “Peguei o pequeno rolo da mão
do anjo e o comi. Em minha boca, ele era doce como mel; mas, depois de tê-lo engolido, meu estômago ficou
amargo.” (10:10). Dois sentimentos contraditórios, o um, doce é agradável, todos gostam de comer algo doce,
como açúcar, mel, biscoitos e bolo; doce é uma sensação agradável. E amargura é realmente o oposto, não há
muitas pessoas que gostam de ervas amargas e alimentos amargos, não só nos deixam desconfortáveis quando
estão na boca, mas Yochanan não tem esse problema, esse pergaminho é doce na boca dele, é bom e
agradável. O amargo é sentido apenas quando chega ao estômago, quando está no processo de digestão. Qual
é o significado deste processo? Comer o pergaminho significa lê-lo e tentar compreendê-lo, progressivamente,
quando este pergaminho é comido e compreendido dá uma sensação de doçura, isso significa que a
mensagem deste pergaminho é doce, é maravilhoso, dá euforia ao(s) seguidor(es) que está/estão lendo e
compreendendo o pergaminho, mas depois de um tempo, quando este livro é assimilado, dá amargura. Por
quê? Porque a aplicação prática da sua compreensão não traz o que era esperado.O que é este pergaminho?
Temos alguma indicação na Bíblia sobre um pergaminho selado? Este pergaminho é o apresentado no
capítulo 5, que foi selado com sete selos. Vamos lembrar que o livro de Hitgalut está completamente imerso
no Tanach, é um judeu que escreveu este livro, e um judeu que tinha um bom conhecimento do Tanach. Há
404 versículos em Hitgalut, 278 deles são citações diretas do Tanach, o que significa que 69% do livro são
citações ou alusões à Bíblia hebraica. É por isso que é impossível interpretar este último livro dos Escritos
Apostólicos sem um bom conhecimento do Tanach.

No Tanach temos muitas coisas que são seladas, documentos, escrituras, cartas, decretos, mas quando se
trata de "sêfer" (rolo) temos apenas um livro selado até o fim, que é o livro de Daniel. Este livro é de uma
grande inspiração para o livro de Hitgalut. E o tema do "selo" está muito presente neste livro. Esta palavra é
4 vezes sobre o livro ou sobre as visões. Foi o Eterno quem revelou a Daniel suas visões e lhe disse sobre a
visão de 8:14: “É plenamente verdadeira a visão que te ocorreu ao anoitecer e pela manhã. Quanto a ti,
obscurece para todos seu significado, porque pertence a dias que virão no futuro.'” (Daniel 8:26). O
selamento do livro está claramente no último capítulo de Daniel onde ele está escrito: “Mas tu, ó Daniel,
torna obscuras estas palavras, e sela o livro até o fim dos tempos; que muitos busquem e que cresça o
conhecimento.” (Daniel 12:4). Esta ordem do Eterno é repetida: “Segue teu caminho, Daniel, porque o
significado destas palavras está oculto e selado até o tempo final.” (Daniel 12:9). Agora estudando este
capítulo 10 de Hitgalut, podemos ter certeza de que este pergaminho selado é o livro de Daniel.
Infelizmente não temos espaço para dar mais explicações aqui, mas muito em breve publicaremos um
livro que estende todos estes comentários das Parashot, Haftarot, e B'rit Hadashá.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

o maior milagre
Em seu comentário sobre o Chumash (Pentateuco) o rabino Moshe ben Nachman (RaMBaN) escreve que o maior
milagre do êxodo foi a determinação insana do Faraó de continuar perseguindo seus escravos libertados mesmo
depois de ter visto o mar milagrosamente dividido diante deles. Esta foi talvez a demonstração mais dramática
da história do que o rei Salomão disse sobre as decisões reais. “O coração do rei está nas mãos do Eterno” (Mishlê
21:1).

a vinda de mashiach
Conta-se a história de um judeu que vivia numa pequena aldeia na Rússia. Ele chegou um dia da sinagoga e
anunciou entusiasticamente à sua esposa: "O rabino falou sobre a redenção e que quando Mashiach vier nos
tirará a todos do exílio e nos levará à nossa pátria em Israel. Que notícia maravilhosa! Os nossos problemas vão
acabar muito em breve"."Está louco?" retorquiu a mulher. "O que vai ser da nossa casa, da nossa mobília? E com a
nossa vaca e as nossas galinhas? Como é que vamos dar tudo a Israel? O que há de tão bom no Mashiach quando
teremos de deixar tudo para trás?" "Mas pense nas coisas boas que vão acontecer. Vamos nos livrar dos cossacos e
dos pogroms! Não teremos que temer mais os russos!" Depois de pensar um pouco, a esposa respondeu: "Eu
tenho uma solução muito melhor". Que Mashiach leve os cossacos e os russos com ele para Israel". Então teremos
o melhor dos dois mundos; livrar-nos-emos deles e ainda teremos a nossa vaca e as nossas galinhas"

fé perfeita
C sobre
A N T oOsignificado
D A I N Sde
P Iemuná
R A Ç Ã(fé),
O um discípulo do rabino Yisrael Salanter
Depois de ouvir um discurso inflamado
aproximou-se dele e perguntou: "Rebe, o senhor está dizendo que se eu tiver fé perfeita em Hashem, Ele me
proverá de todas as minhas necessidades?"Afirmou o rabino Salanter. "Sim, meu filho", ele sorriu. "Se alguém tiver
fé perfeita no Todo-Poderoso, Ele proverá para essa pessoa." O homem deu uma resposta rápida. "Ótimo, se é
esse o caso, não preciso mais de trabalhar. Vou sentar-me e estudar a Torá e confiar apenas na minha fé, e os
US$20.000 que vou precisar para sobreviver virão até mim na totalidade como se fosse maná do céu!" O homem
foi para casa e começou a estudar a Torá. Mas depois de uma semana, quando o dinheiro não apareceu, ele
voltou para o rabino para reclamar. "Eu tenho a fé que o senhor disse precisar, e até agora não chegou dinheiro!"O
rabino Yisrael ficou pensativo. "Eu digo-lhe uma coisa" disse ele. "Ofereço-lhe hoje US$8.000 em dinheiro se você
se comprometer a dar-me os US$20.000 que voc6w tem a certeza de que vai receber por causa da sua fé." O
homem saltou da cadeira dele. “US$8,000?! Claro! Eu fico com a quantia!" O rabino Salanter sorriu e disse
Obviamente você tem mais fé nos meus US$8.000 do que nos US$20.000 de Hashem"!

o shabat
Um pobre homem caminhava ao longo da estrada carregando um pesado fardo. A cidade estava longe e o feixe
era pesado, mas ele não podia pagar o transporte e, portanto, não tinha outra escolha senão caminhar até o seu
destino. Enquanto caminhava, um homem rico passava na sua carruagem. Ele teve piedade do pobre e ofereceulhe uma carona, que o pobre aceitou de bom grado. Depois de um tempo, o homem rico percebeu que o pobre
ainda carregava o seu pesado fardo no ombro. "Porque não pousa o feixe?", perguntou ele. O pobre homem
respondeu educadamente: "Você gentilmente me ofereceu uma carona na sua carruagem, como posso também
sobrecarregá-lo com o meu pacote? Isto seria muita chutspah (ousadia) da minha parte!" O homem rico riu e
disse: "Para mim é tudo a mesma coisa se você coloca o seu pacote no chão ou não". Minha carruagem está
carregando você e sua carga de qualquer maneira. Por isso, mais vale que você tire a carga das tuas costas e
aproveite a viagem!" "O mesmo", explicou o Maguid, "ocorre com o Shabat". Durante os seis dias da semana, O
Eterno nos transporta e supre nossas necessidades. Se Ele cuida de nós durante toda a semana, ele certamente
pode suprir nossas necessidades se ouvirmos o Seu mandamento e descansarmos no Shabat.

CANTO DA INSPIRAÇÃO

Yochanan viu a misericórdia, a compaixão e o amor de D'us de mistura com Sua santidade,
justiça e poder. Viu encontrarem os pecadores um Pai nAquele a quem eles, por pecadores
que eram, foram levados a temer. E olhando para além da conclusão do grande conflito,
contemplou Tsion “e também os que saíram vitoriosos... que estavam junto ao mar de
vidro, e tinham as harpas de D'us” “E cantavam o cântico de Moisés, servo de D'us, e o
cântico do Cordeiro”. (Apocalipse 15:2,3) (AA, 328)

Eles não foram levantados e levados para o outro lado nos braços dos anjos; Mas à medida
que avançavam, o poder de D’us era revelado, e de um lado o mar estava amontoado como
uma parede de água congelada, deixando um caminho para os seus pés andarem sobre as
areias até então enterradas do Mar Vermelho. Que lição devemos aprender com isso? Avançar, caminhar na luz que D’us permite para brilhar em nosso caminho, e não parar
para questionar e duvidar. (ST, 24/01/1895)

Parashá Infantil

Beshalach

ְ ּב ׁ ַש ּלַח

“E os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas foram para
eles como uma muralha à sua direita e à sua esquerda.” (Êxodo 14:22 - NTLH)

