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Como já havíamos anunciado, em 27 de janeiro, o mundo celebrou o Dia Internacional de comemoração

em memória das vítimas do Holocausto. Muitas declarações foram feitas em Israel para lamentar que o

mundo não tenha aprendido nenhuma lição com o Holocausto e a barbárie nazista por causa do

aumento da taxa de antissemitismo no mundo hoje. Um leitor de nosso boletim informativo mencionou

a publicação de uma edição especial do Instituto de História Cristã, edição 133, que é dedicada ao

relacionamento judaico-cristão. Esta pasta é chamada de "Cristianismo e Judaísmo". Muitos artigos sobre

este assunto são particularmente interessantes para nosso público. Seguem alguns exemplos de artigos

publicados dentro desta revista. Para acessar esta revista (conteúdo em inglês) clique aqui.

- Christianity and Judaism: Did you know? “Context to illuminate Judaism and Christianity’s complex

history together” by the editors.

- Faith divided “How one faith became two—and how their conflict began” by Eliza Rosenberg.

- Pictures of Jews in the New Testament “How some of the authors of the New Testament treated Jews in

their writings.” by Eliza Rosenberg.

- People of Torah “Rabbinic Judaism 101” by the editors.

- Gentile tales “How a limited protection of Jews evolved into persecution” by Miri Rubin.

- “Grave offence” The birth of the ghetto by Paul E. Michelson.

- Looking for demons “‘Golden mouthed’ saint preached against Jews” by Matt Forster

- Larger than life “Christian thinkers Adopted Jewish symbols—but mistrusted their sources” by Edwin

Woodruff Tait.

- Kabbalah “A surprising point of meeting” by Harvey J. Hames.

- Christian History Timeline: Christianity & Judaism “An uneasy 2000 years” by the editors.

- “Never shall I forget” “From 1933 to 1945, Germans—some of them Christians—murdered six million Jews”

by Chris Gehrz.

- Jews, lies, and Nazis “Did Luther pave the way for Hitler?” by Eric W. Gritsch.

- A land called holy “The founding of the State of Israel opened new questions for Jewish-Christian

relations” by Robert O. Smith.

- Nozrim and Meshichyim “Messianic Judaism combines Jewish and Christian influences, but not without

controversy” by Yaakov Ariel.

- Experiencing Messianic Judaism by Paul Phelps.

- “Our Jewish life” “Jewish thinkers, writers, leaders, and artists with lasting impacts” by Jennifer A.

Boardman.

- Sorrow and blessing “Two theologians seek to illuminate the difficult history in this issue by Ellen T.

Charry and Holly Taylor Coolman.

E é claro que nenhuma lista séria não terminaria com uma lista de referências e recursos, por isso esse

número acaba com Christianity & Judaism: Recommended resources “Recommendations from our

editorial staff and this issue’s authors to help you navigate the history of Christian-Jewish Relations.” by

the editors.

N O T Í C I A S

DIA MUNDIAL DE LEMBRANÇA DAS VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO

PRÓXIMA FESTA JUDAICA

Todo judeu sabe que quando a celebração de Tu Bishvat termina, estamos nos aproximando da

celebração de Purim, que é sempre no final do inverno ou 14 de Adar, um mês antes de Pêssach. Purim

deste ano será no dia 26 de fevereiro. Apenas em um mês. Não é muito tempo para preparar uma bela

celebração online. Como não temos espaço aqui, voltaremos a detalhar esta celebração muito em breve.

https://christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/christianity-and-judaism?utm_source=CHI%2FVV%2FRTV+Master+Customer+list&utm_campaign=6b2ccb8629-CHIChristianityJudaism&utm_medium=email&utm_term=0_af5b2789c8-6b2ccb8629-80190358


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.

"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) 
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A Parashá Beshalach é lida no Shabat Shirá (Shabat
da Canção). Este nome foi dado a este Shabat
porque nesta parte da Torá lemos a história da
divisão do Mar Vermelho e a canção (Shir) que
Moshe e o povo de Israel cantaram, louvando o
Eterno pelo grande milagre que testemunharam.
Em Êxodo 15:20 está escrito: “E Miriam, a profetisa,
irmã de Aarão, tomou um tambor em sua mão, e
todas as mulheres saíram atrás dela com adufes e
com danças.” É por isso que a tradição judaica diz
que os homens e as mulheres cantavam
separadamente. Moshe liderou os homens
enquanto Miryam liderou as mulheres. A Torá
também nos diz que as mulheres, além de
cantarem, tocavam seus tamborins e se regozijaram
com a dança. Segundo os sábios, as mulheres
tinham tanta fé que o Eterno libertaria o povo
judeu, que antes do êxodo elas prepararam os
tamborins para esta ocasião.

SHABAT SHIRÁ intensificando nosso compromisso com a Torá e a
Bíblia, dedicando-nos a servir a D'us em todas as
áreas da vida, retirando o chametz (fermento/hará)

de nossos corações, conseguiremos descarregar
com sucesso nossos três dias no deserto.

PEREGRINANDO SEM RUMO?
O início do Capítulo 14 revela que o Eterno agora
comanda um movimento incomum: “E o Eterno
falou a Moisés, dizendo: "Fala aos filhos de Israel
que voltem e acampem diante de Pi-Ahirót (boca
do penhasco), entre Migdól e o mar, diante de Báal
Tsefón (senhor do vento do norte); frente dele
acampareis, perto do mar. E o Faraó dirá sobre os
filhos de Israel: Eles estão atônitos na terra; o
deserto os encurralou! – então endurecerei o
coração do Faraó e ele os perseguirá; e serei
glorificado pelo Faraó e por todo o seu exército, e
o Egito saberá que Eu sou o Eterno" – e assim
fizeram” (Êxodo 14:1-4). Parece que o Faraó ainda
não aceitou a supremacia do D'us de Israel. Apesar
das ações de D'us contra o Egito nas dez pragas, o
Faraó ainda não está convencido de que o Eterno
está com Israel. Ele expulsou os israelitas com a
plena intenção de que eles não voltassem, mas
agora ele se reprova a si mesmo: “Que foi isso que
fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de
nos servir?” (Êxodo 14:5b). Além disso, ele interpreta
a saída deles mencionada no versículo 2 como
significando que eles estavam perdidos no deserto:

“Eles estão atônitos na terra; o deserto os
encurralou!” (Êxodo 14:3). O Faraó não vê, por sua
vez, nenhuma evidência de uma saída do Egito,

mas sim o contrário. Ao ser informado desta volta
na rota de Israel, o Faraó muda de idéia. Deixar
Israel ir significa que o Faraó perdeu sua força de
trabalho. É claro que ele não está feliz por estar
sem trabalhadores - ele quer trazer Israel de volta
para o Egito e para a escravidão. Portanto, ele
agora reúne seus exércitos para sair contra Israel:
“atrelou seu carro e tomou consigo seu povo, e
tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do
Egito, e capitães sobre todos eles. E o Eterno
endureceu o coração do Faraó, o rei do Egito, que
perseguiu os filhos de Israel – e os filhos de Israel
saíramdestemidamente." (Êxodo 14:6-8). As
carruagens que o Faraó levou com ele eram
carruagens de guerra. O objetivo principal era
ultrapassar Israel o mais rápido possível, antes que
eles pudessem se livrar da posição desesperada
em que ele pensava que estavam.

A presença do Eterno acompanhou os israelitas
durante o êxodo, como está escrito: “E o Eterno ia
diante deles de dia, com uma coluna de nuvem para
guiá-los no caminho, e de noite, com uma coluna de
fogo para os iluminar, para andar de dia e de noite.
Não tirava a coluna de nuvem de dia antes de
substituí-la pela coluna de fogo de noite, da frente
do povo.” (Êxodo 13:21,22). Até agora, no texto
hebraico da narração do êxodo, o nome usado para
se referir a D'us tem sido Elohim, um nome que
lembra a Israel que o Eterno é o responsável por
eles. Agora, pela primeira vez na narração do
Êxodo, o nome יהוה é usado, lembrando ao povo
que o Eterno é o amigo e guia mais próximo de
Israel. Ele está agora diante de seu povo, guiando-

o, fornecendo-lhe luz, dando sombra do calor do
deserto de dia e calor do frio do deserto à noite. O
uso do nome יהוה denota os caminhos
extraordinários da providência de D'us; e como
estes milagres se repetem, assim como as
extraordinárias maravilhas que Ele realizou para
Israel no Egito. O nome יהוה sempre denota o D'us
que é muito próximo dos seres humanos, o D'us
que quer nos guiar, que quer nos salvar, que quer
ser nosso amigo. O rabino Zev Leff diz: "Estamos
hoje à beira da redenção e estamos sendo testados
para ver se merecemos a redenção do D'us.
Podemos sair com segurança trazendo Mashiach
para D'us, mas devemos merecer a sua vinda"
(Ibid.). Somente 

A PRESENÇA DO ETERNO



"Eis que Eu estou diante de ti, ali sobre a
rocha, em Horeb [Horêv], e baterás

na rocha, e sairá dela água e o povo
beberá." E assim fez Moisés, aos olhos dos

anciãos de Israel." (Êxodo 17:6)

freebibleimages.org

Ele tentou, portanto, reunir o maior número
possível de veículos para o transporte de suas
tropas. A Torá repete várias vezes que foi o Eterno
quem endureceu o coração do Faraó: “E o Eterno
endureceu o coração do Faraó, o rei do Egito, que
perseguiu os filhos de Israel – e os filhos de Israel
saíram destemidamente” (Êxodo 14:8, cf v.17). O
Faraó tinha chegado a um "ponto sem retorno".

Agora o Eterno mostrará a todas as nações do
Oriente Médio que Ele é o D'us vivo, e ninguém
pode se opor a Ele sem consequências. Na
verdade, opor-se a Israel como povo de D'us é
opor-se diretamente a Ele: “E os egípcios saberão
que Eu sou o Eterno, quando Me tiver glorificado
ante o Faraó, seus carros e seus cavaleiros.” (Êxodo
14:18). O rabino Samson Hirsch traduz esta
passagem: "A revelação de todo o peso de Meu
poder ensinará uma lição ao mundo egípcio e
servirá de aviso a todos aqueles que, como o
Faraó, colocam sua grandeza e sucesso e a vitória
das nações numa base puramente militar,
ignorando cada elemento de moralidade". Foi
relatado ao Faraó que os israelitas haviam fugido
do poder de Baal-Tsefon, cujos terrores haviam
impedido a entrada do povo no deserto e os
mandado de volta para o Egito em pânico. Nisso,

o Faraó viu a derrota da Divindade que até então
havia liderado Israel. O Faraó agora lamentava sua
decisão de libertar o povo inteiramente de seu
serviço, uma decisão que ele agora considerava
precipitadamente tomada, na qual ele havia sido
forçado por sua crença na onipotência da
Deidade de Israel. Como rei do Egito, ele deveria
ter mostrado respeito pelos princípios do Direito
Internacional aceito. Israel não era mais o povo
escravo que ele havia herdado de seus
antepassados. Eles saíram “destemidamente”

(Êxodo 14:8), como pessoas livres e independentes
que ele mesmo havia emancipado. Ele não tinha
mais nenhum direito sobre eles, e a tentativa de
impor-lhes novamente o jugo da escravidão foi
um ato violento de sequestro, que é
universalmente condenado.

Ao continuarmos a ler a história do êxodo,

descobrimos que os milagres do êxodo e da
travessia do Mar Vermelho não foram suficientes
para estabelecer a fé de Israel: “E vieram a Mará e
não puderam beber as águas de Mará porque
eram amargas; portanto chamou seu nome Mará
(amarga).” (Êxodo 15:23). Por que a Torá diz que
"eles" eram amargos em vez de especificar que "as
águas eram amargas"? O rabino Morgensztern de
Kotzk explica que "elas eram amargas" se refere
ao próprio povo. Quando alguém é amargo, então
tudo tem um sabor amargo. Para uma pessoa
amarga, nada na vida é positivo. Uma pessoa
assim se faz miserável e as pessoas ao seu redor
sofrem. Ele pensa que tem razões válidas para sua
amargura, mas a fonte está dentro de si mesmo.

O rabino Kalman Packouz diz: "Assuma a
responsabilidade por sua própria vida! Trabalhe
para ver o lado positivo - mantenha uma lista
contínua de coisas positivas pelas quais você tem
que ser grato no pouco e no muito e depois
priorize-as. 

APRENDENDO A CONFIAR 
NO ETERNO



Isto o concentrará nos aspectos positivos. Adoce sua visão e você viverá em um mundo muito mais doce"! A
água amarga em Mará é vista como um evento nacional que reverbera na experiência coletiva israelita até os
dias de hoje. “e andaram três dias pelo deserto e não encontraram água.. (...) Ali D'us deu ao povo estatutos
e leis, e ali o provou.” (Êxodo 15:22b, 25b). Em Mará, B'nei Israel recebeu a Torá (instrução) e compartilhou
uma experiência de aprendizado coletivo. Eles viajaram uma distância de três dias do local de sua primeira
revelação - a fenda do mar - e estão sedentos. Mas eles buscam mais do que sustento físico - eles imploram
por uma revelação contínua, um diálogo contínuo com o Eterno. Em resposta, eles recebem certas leis da
Torá - chok u'mishpat. Então o versículo 26 diz: “Se ouvires atentamente [ַמע ׁשְ מוַֹע ּתִ shamôa tishmá] a voz - ׁשָ
do Eterno, teu D'us, fizeres o direito a Seus olhos, escutares Seus mandamentos e guardares todos os Seus
estatutos, toda enfermidade que enviei aos egípcios não porei sobre ti, pois Eu sou o Eterno, que te cura.” O
rabino Hirsch diz que "a duplicação [ַמע ׁשְ מוַֹע ּתִ implica prestar atenção exclusiva à voz de D'us. Esta atenção [ׁשָ
exclusiva revelará o curso de ação que deve ser seguido em qualquer caso, o que aos seus olhos é a coisa
correta e honesta a fazer". Desde aquele dia, os israelitas não permitem um intervalo de três dias entre as
leituras públicas da Torá. Durante milhares de anos, a leitura pública da Torá tem sido agendada pelo menos
na segunda-feira, quinta-feira e Shabat. Isto reconhece o sustento espiritual que elevou B'nei Israel e lhes
permitiu enfrentar as provações e os desafios que se avizinham. Continuando sua viagem, eles chegaram a
um lugar chamado Elim: “E vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali,
junto das águas.” (Êxodo 15:27). É interessante notar que os filhos de Israel vieram de Mará para Elim onde
se rebelaram por causa da água amarga. Eles estavam em Mará apenas um dia, mas puderam acampar em
Elim, desfrutando da água doce e abundante. O Chofetz Chaim, comenta que os mortais têm visão limitada, e
porque nós temos visão limitada, vivemos cheios de reclamações. Nós nos lamentamos e nos preocupamos
com as coisas não serem como desejamos. Sempre falta algo. Se os israelitas soubessem que logo teriam
água em Elim, não teriam vindo com suas queixas a Moshe de que precisavam de água. Eles só precisavam
ser um pouco mais pacientes. Se eles tivessem apenas esperado, teria sido melhor do que eles imaginavam.
Se pudermos continuar pacientes, melhorar nossa confiança em D'us e agir onde pudermos, não sofreremos
desnecessariamente, assumindo que o futuro será cheio de sofrimento. (aish.com).



HAFTARÁ:  JUÍZES  4 :4-5 :3 1

Geralmente temos uma visão muito negativa do povo de Israel no tempo dos Juízes, mas quando lemos

este livro é "essencial lembrar que anos combinados de paz e fidelidade superaram em muito os anos

de fracasso". Desde o início os Juízes foram escolhidos por D'us, e sempre que ele ou ela pedia ao povo

que se arrependesse, eles respondiam". (Scherman 2004, 117). O texto deste Haftará é sobre Devorá

(Débora), cujo nome significa "abelha": “E Débora [Devorá], a profetisa, mulher de Lapidot, julgava Israel

naquele tempo.” (Juízes 4:4). Há aqui uma pergunta sobre a tradução deste versículo: Radak traduz a

expressão como ela está aqui: "esposa de Lapidot" dizendo que "Lapidot era de fato Barac, o

comandante do exército; Barac e Lapidot "relâmpagos" são, portanto, usados de forma intercambiável".

(Comentário Rubin, 137) Entretanto, alguns outros comentaristas judeus, como Ralbag e Metzudot, não

traduzem o texto de modo que ela fosse a "esposa de Lapidot", mas sim uma "mulher ardente", dizendo

que a palavra Lapidot significa "tocha", implicando que Devorá foi enérgico e decisivo. (Scherman 2004,

137) Rashi, com base no Midrash, traduz isto como "uma mulher que fez pavios para uso no

Tabernáculo". (Scherman 2004, 137). O nome Barac significa "relâmpago", o que sugere que ele é

convocado pela "espada cintilante do Eterno". É também interessante notar que seu nome está entre os

heróis da fé na carta aos Hebreus: “Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gid'on, Barak,

Shimshon, Yiftach, David, Shmu'el e dos profetas, os quais, pela confiança, conquistaram reinos,

praticaram a justiça, receberam o que foi prometido, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do

fogo, escaparam do fio da espada, tiveram a fraqueza transformada em força, tornaram-se poderosos na

batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros.” (Hebreus 11:32-34). Devorá foi a primeira juíza a ser

descrita como uma profetisa e a primeira de quem se diz que ela decidiu casos de lei para a nação. Ela

foi escolhida em um momento especial para liderar uma guerra com os cananeus para acabar com o

domínio deles. Uma outra mulher antes de Devorá foi chamada de profetisa, e ela é descrita na Parashá.

Estamos nos referindo a Miriam, a irmã de Moshe e Aharon, mas ela não era conhecida como uma juíza

em Israel: “E Miriam respondeu-lhes: 'Cantai ao Eterno, que gloriosamente Se enalteceu; cavalo e seu

cavaleiro jogou no mar.''' (Êxodo 15:21). Miriam foi a primeira profetisa em Israel. O Eterno usa tanto

homens quanto mulheres para revelar Sua vontade à humanidade. Estes exemplos estão aqui para nos

dizer que não temos o direito de restringir as mulheres no ministério quando o Eterno as está

chamando. Exatamente como Miriam foi um grande apoio para Moshe, Devorá apoiou Barac que

poderia ser seu marido, segundo alguns comentaristas, e foi 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).

Durante este tempo o povo de Israel não estava muito bem organizado, e as doze tribos viviam como se

cada uma fosse um povo separado em uma terra separada. Israel não tinha um exército permanente

naquela época, e era incapaz de agir em conjunto até que uma mulher (Devorá) os convocasse para a

batalha do Eterno. Aqueles que responderam ao chamado eram todos voluntários e amadores, não

lutadores treinados. Estes voluntários não estavam cheios de coragem para se levantar e enfrentar o

inimigo, e a glória da vitória foi para uma mulher (Yael). O capítulo 5 dos Juízes é uma canção cantada

por Devorá, que não foi apenas uma profetisa, mas também uma poetisa. O comentário da NVI afirma:

"O hebraico usado nesta canção mostra que ela é uma das peças mais antigas da poesia" no Tanach.

Comemorar uma vitória nacional com canto era uma prática comum, e dois livros mencionados no

Tanach poderiam ser coleções de tais canções: The “O Livro das Guerras do Eterno” (Números 21:14) e o

“Livro de Iashar” (Josué 10:13). É interessante notar que o milagre e a vitória no tempo de Devorá

produziram tal canção, enquanto que as outras vitórias mencionadas no livro dos Juízes não o fizeram.

Scherman menciona o fato de que esta Haftará é lida com a Parashá Beshalach, que inclui a Canção de

Moshe, e diz: "As duas canções são impressionantemente semelhantes, porque falam da queda de

opressores cruéis e da elevação de Israel a novas alturas de percepção espiritual".



Com muita frequência nós temos uma visão de mundo equivocada sobre o Tanach e o D’us de Israel, que,

a propósito, é o mesmo D’us que o D’us da B’rit Hadashá ou Novo Testamento. Judeus e cristãos adoram o

mesmo D’us. Essa visão equivocada é que o amor de D’us, suas promessas e profecias nos Escritos

Apostólicos são condicionais. É dito e crido: “Para merecer Suas bênçãos temos que ser obedientes”. Isso é

especialmente verdadeiro quando debatemos sobre Érets Israel (a Terra de Israel) e os direitos do povo de

Israel a viver nessa terra. D’us permitiu o exílio de Israel, porque eles não foram fiéis a Ele, e assim o

retorno de Israel à sua terra natal não pode ser o cumprimento de nenhuma profecia, porque Israel ainda

é desobediente, especialmente porque parte ainda não aceitou Yeshua como seu Messias. Gostaríamos de

mudar essa visão de mundo e essa compreensão errônea do Tanach. É apropriado pensar sobre isso já

que estamos refletindo sobre o êxodo. Uma discussão do Midrash sobre os anjos nos conta que essa

discussão não é nova, e, certamente, não é uma discussão apenas cristã. É dito: A Torá afirma: “Mas os

filhos de Israel foram pelo meio do mar seco” (Êxodo 14:29) e o Midrash diz: “Os anjos celestiais se

maravilharam e disseram: ‘Como podem pessoas que adoram ídolos atravessar em terra seca no meio do

mar?''' (Exodus Rabah 26:4). Em outras palavras, os israelitas, claramente, não mereciam um milagre tão

grande quanto a divisão do mar, e atravessá-lo em terra seca; a diferença moral entre eles e os egípcios

não era marcante o suficiente para justificar salvar uns enquanto os outros eram submergidos. Executar

milagres para aqueles que não os merecem é, segundo a visão cristã tradicional, discriminatório e

apresenta D’us com dificuldades morais. A primeira reflexão sobre esse tópico e a primeira objeção aos

milagres de D’us em favor do Seu povo, é perguntar: quem, nesse mundo, merece alguma coisa de D’us?

Shaul responde essa questão nos lembrando que: “Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como

gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. Não há

ninguém que entenda; não há ninguém que busque a D'us. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram

inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só” (Romanos 3:9-12), e essa verdade que ninguém

merece nada porque todos somos pecadores, não é uma verdade nova, revelada pela Bessorá (evangelho),

mas uma verdade já declarada na Bíblia Hebraica. O texto do Rabi Shaul é uma citação direta de Salmos

14 e 53. No último salmo está escrito: “Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos; não há

quem faça o bem, não, nem sequer um” (Salmos 53:3). Assim ninguém merece nada nesse mundo, nem

você nem eu. Contudo, se está claro que Israel não merece nada, a Bíblia diz que a grande diferença entre

Israel e os egípcios é a sua fé. O povo de Israel não tem mais méritos que nenhum outro povo, todos eles

são pecadores e precisam do Messias para serem salvos, mas Israel demonstrou sua fé pelo sangue da

Páscoa nas portas das suas casas, demonstraram sua fé ao deixar o Egito no meio da noite sem saber para

onde iam. O Rabi Shaul confirma o amor de D’us por cada um de nós ao dizer: “Mas D'us, que é riquíssimo

em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,

nos vivificou juntamente com o Messias (pela graça sois salvos), e [nos] ressuscitou juntamente com ele, e

[nos] fez assentar nos [lugares] celestiais, no Messias Yeshua; para mostrar nos séculos vindouros as

abundantes riquezas da sua graça, pela [sua] benignidade para conosco em Yeshua haMashiach. Porque

pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; [é] dom de D'us. Não vem das obras, para

que ninguém se glorie” (Efésios 2:4-9). “D’us é amor” é uma afirmação da Bíblia, e o êxodo é uma grande

ilustração desse amor de D’us por nós e por cada um na terra. Ele é pleno de misericórdia. Seu perdão

está sempre disponível para nós. Disponível – mas não automático – porque perdão e salvação estão

reservados para qualquer um que tenha fé em D’us, no Seu amor e no Seu Messias. “Porque pela graça

sois salvos, por meio da fé” (Efésios 2:8). Ninguém pode gabar-se e dizer que é suficientemente justo por si

mesmo para ser salvo. “ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei

vem o pleno conhecimento do pecado” (Romanos 3:20). Assim afirmamos que as promessas que D’us fez

ao Seu povo não são condicionais, nem proporcionais à sua fidelidade à lei de D’us, já que ninguém é

justificado pelas obras da lei. Somos todos dependentes da nossa fé e das nossas próprias escolhas.

Sempre temos que fazer escolhas na nossa vida, e nossas escolhas podem ser dirigidas pelo nosso

conhecimento da vontade de D’us ou pelos nossos próprios desejos egoístas, mas as promessas de D’us

sempre estão aqui, e estão sempre disponíveis para nós. O ensino do Rabi Shaul sobre o tema da

justificação é: “Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas;

justiça de D'us mediante a fé no Messias Yeshua, para todos [e sobre todos] os que creem; porque não há

distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de D'us, sendo justificados gratuitamente, por sua

graça, mediante a redenção que há em Yeshua haMashiach” (Romanos 3:21-24). Talvez seja difícil entender

esse conceito quando fomos criados com o conceito de que para obter uma recompensa precisamos

merecê-la. Todas as 
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nossas sociedades foram construídas sobre esse padrão: recompensa/punição. Se você é bom merece

uma recompensa. Se, ao contrário, você é mau, merece uma punição. No entanto o Rabi Shaul explica

como D’us nos recompensa: “sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que

há em Yeshua, o Messias, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para

manifestar a sua justiça, por ter D'us, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente

cometidos” (Romanos 3:24,25). Yeshua é a pessoa chave no processo de salvação de todo aquele que

aceita (tem fé em) Seu sacrifício por ele. O texto continua: “tendo em vista a manifestação da sua justiça

no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Yeshua” (Romanos

3:26). É através de Sua paciência e Sua justiça que D’us justifica todo aquele que coloca sua fé em Yeshua,

o Mashiach. É porque não podemos nos gabar por aquilo que somos, por aquilo que estamos fazendo,

que ele faz uma pergunta: “Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não; pelo

contrário, pela lei da fé” (Romanos 3:27). Definitivamente, não é pelas nossas “obras”, pela observância das

mitsvot que podemos ser justificados. E, nesse tema, não há diferença entre judeus e não judeus. Todos,

judeus e não judeus, podem ser justificados da mesma maneira: pelos méritos do Messias. “Concluímos,

pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, D'us

somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios”. Então a próxima pergunta

é: porque recebemos a Torá e as mitsvot? Se recebemos a salvação apenas pela fé em Yeshua, não é mais

necessário guardar a lei. Alguns vão tão longe nessa direção que afirmam que, por meio de Yeshua, a Torá

e as mitsvot foram anulados, cancelados, não precisamos mais deles. Não é essa a verdade de toda a

Bíblia. Os Escritos Apostólicos estão em harmonia com a Torá e o Tanach, eles nunca cancelarão o que

D’us já disse, e é por isso que, respondendo a essa pergunta, Shaul afirma: “visto que D'us é um só, o qual

justificará, por fé, o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de

maneira nenhuma! Antes, confirmamos a lei” (Romanos 3:30,31). Como seguidores de Yeshua, sustentamos

a Torá e suas prescrições.



D'us ordenou aos hebreus que ensinassem aos filhos Seus reclamos, e que os tornassem
familiarizados com todo o Seu trato com Seu povo. O lar e a escola eram uma coisa só. Em
vez de lábios estranhos, devia o coração amoroso dos pais e das mães instruir os filhos. Os
pensamentos de D'us eram relacionados com todos os acontecimentos da vida diária no
lar. As grandes obras de D'us no libertamento de Seu povo eram referidas com eloquência
e a mais profunda reverência. Gravavam-se no espírito juvenil as grandes verdades da
providência de D'us e da vida futura, familiarizando-o assim com o verdadeiro, o bom e o
belo. (FEC, 95)

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)

I N S P I R A C I O N A L

MAIORES SÃO AS OBRAS DOS JUSTOS
A Torá diz: “Tu o trarás e o plantarás no monte da Tua herança, o lugar preparado para Tua Morada e que

Tu fizeste, ó Eterno; o Santuário que estabeleceram Tuas mãos, ó Eterno!” (Êxodo 15:17) e o Talmud

declara: “Disse o filho de Kapara: maiores são as obras dos justos do que as obras do céu e da terra.”

(Ketubot 5a). O Talmud (Taanit 25a) relata a seguinte história: Tão pobre era o Rabino Chanina, que viveria

de um kav de alfarroba de sexta a sexta. Um dia, sua esposa lhe disse: “Por quanto tempo teremos de

sofrer tamanha pobreza? Ore para que recebamos sustento. ” Rabi Chanina orou e a forma de uma mão se

estendeu do céu e deu a eles uma perna de ouro da mesa. Naquela noite, sua esposa viu os justos do

mundo virem em um sonho. Todos estavam sentados em mesas de ouro com três pernas, enquanto ela e

o marido estavam sentados em uma mesa com duas pernas. Então, novamente Rabi Chanina orou, e a

perna de ouro foi recuperada deles. O segundo milagre, conclui o Talmud, foi maior do que o primeiro.

Pois embora as coisas possam ser dadas do céu, elas não são retiradas. O Lubavitcher Rebe explica “É

muito mais fácil para uma realidade espiritual encontrar expressão em uma forma física do que algo ser

despojado de sua fisicalidade e voltar a um estado mais puro e elevado. Daí o axioma talmúdico: as coisas

são muito mais prontamente dadas do céu do que retiradas. Ou, nas palavras do filho de Kapara, “maiores

são as obras dos justos do que a obra do céu e da terra”. (Chabad.org).

QUEREMOS FAZER?
Um condutor cuja carruagem ficou presa na lama pediu ajuda ao Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov disse-

lhe que, tanto quanto ele gostaria de ajudar, ele não tinha a força física necessária. Mas o condutor

respondeu: “Você pode ajudar, mas não quer!” Depois, o Baal Shem Tov disse a seus alunos que esta era

uma lição importante para ele no serviço de D’us. “D’us nos dá a habilidade de conseguir o que quer que

tenhamos que realizar. Se pensarmos que uma tarefa parece impossível, é apenas porque realmente não

queremos fazê-la!”

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



"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)

Beshalach
ח ּלַ ׁשַ  ּבְ

Parashá Infantil


