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A nossa lição da Escola Sabatina contextualizada está de volta, após um

esforço de nossa liderança. Possui o mesmo tema da lição tradicional (o

livro de Isaías), porém com uma linguagem judaica e conteúdo extra.

Especialmente para estudo em nossos Templos Judaico Adventistas e

para seu aprendizado. Você pode fazer o download do arquivo .pdf via

Dropbox no endereço https://adv7.in/7qn 

A UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura junto com muitas

outras, decidiu anos atrás programar no final de janeiro de cada ano um Dia Internacional de

Comemoração em memória das vítimas do Holocausto. Este ano será na quarta-feira, dia 27 de janeiro.

Esta data marca o aniversário da libertação do Campo de Concentração e Extermínio nazista de

Auschwitz-Birkenau pelas tropas soviéticas em 27 de janeiro de 1945. Todos os anos, por volta de 27 de

janeiro, a UNESCO presta homenagem à memória das vítimas do Holocausto e reafirma seu

compromisso inabalável para combater o antissemitismo, racismo e outras formas de intolerância que

podem levar à violência direcionada a um grupo. Lemos no site deles: "O Holocausto afetou

profundamente os países nos quais crimes nazistas foram perpetrados, mas também teve implicações e

consequências universais em muitas outras partes do mundo. Os Estados-Membros compartilham a

responsabilidade coletiva de abordar o trauma residual, mantendo políticas eficazes de lembrança,

cuidando de locais históricos e promovendo educação, documentação e pesquisa, sete décadas após o

genocídio. Esta responsabilidade passa por educar sobre as causas, consequências e dinâmicas de tais

crimes de forma a reforçar a resiliência dos jovens contra as ideologias do ódio. Como crimes de

genocídio e atrocidade continuam ocorrendo em várias regiões, e como estamos testemunhando um

aumento global do antissemitismo e discursos de ódio, isso nunca foi tão relevante."

(https://pt.unesco.org). Pergunte se há comemoração em sua cidade ou país, e não hesite em participar

desses eventos de lembrança.

N O T Í C I A S

LIÇÃO DA ESCOLA SABATINA
CONTEXTUALIZADA EM PORTUGUÊS 

DIA MUNDIAL DE LEMBRANÇA DAS VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO

TU BISHVAT

A festa de Tu Bishvat será celebrada na próxima semana em 28 de janeiro. “Tu Bishvat” significa 15 de

Shvat. É uma data do ano novo judaico para as árvores. Você está organizando algo em sua

congregação? Fisicamente ou online, este é um bom momento para afirmar nosso compromisso com o

meio ambiente e a ecologia, pela natureza criada pelo Eterno.
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O Eterno diz a Moshe que Ele está endurecendo o coração do Faraó pois através das pragas

milagrosas, o mundo saberá que Ele é o único e verdadeiro D'us. O Faraó é avisado sobre a praga

de gafanhotos e o quanto será severa. O Faraó concorda em libertar apenas os homens, mas

Moshe insiste que todos devem sair. Durante a praga, o Faraó chama Moshe e Aharon para tirar

os gafanhotos, e ele admite que pecou. D'us acaba com a praga mas endurece o coração do

Faraó, que novamente recusa libertar o povo de Israel. O país, exceto os israelitas, é tomado pela

praga da escuridão. O Faraó chama Moshe e diz-lhe que o povo de Israel pode sair do Egito, mas

deve deixar os rebanhos. Moshe diz que não apenas levarão seus rebanhos, mas que o Faraó

deve incluir os dele. Moshe diz ao Faraó que D’us trará mais uma praga, a da morte dos

primogênitos, e então o povo sairia do Egito. D’us novamente endurece o coração do Faraó, que

avisa Moshe que o mataria caso o visse de novo. D'us diz a Moshe que o mês de Nissan será o

primeiro do ano. Israel recebe a ordem de pegar um cordeiro no décimo dia do mês e guardá-lo

até o dia 14. O cordeiro então é morto como oferta no Pêssach e seu sangue é espargido no

batente das portas, e sua carne é assada e comida. O sangue no batente será um sinal de que

suas casas seriam passadas por alto quando D’us atacar os primogênitos do Egito. O povo de

D'us faz deste dia um memorial do êxodo do Egito ao nunca comer chamêts (fermento) no

período de Pêssach. Moshe retransmite as ordens do Eterno, e Israel as cumpre sem erro. D'us

envia a praga final, matando os primogênitos e o Faraó finalmente deixa todos os israelitas

saírem do Egito. D'us orienta Moshe e Aharon nas leis sobre o sacrifício em Pêssach, o Pidyon

Haben (redenção do primogênito) e também no mandamento do Tefilin.

"E nosso gado também virá
conosco; não ficará um casco,
porque dele tomaremos para
servir ao Eterno, nosso D'us; e

nós não sabemos como
serviremos ao Eterno até

chegarmos lá."
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Esta Parashá relata as últimas pragas e a instituição
do Sêder de Pêssach. Pensando nas 10 pragas, a
tradição judaica diz que talvez as dez pragas
tenham sido apresentadas para demonstrar a
ineficácia de dez deuses egípcios. Por exemplo,
Osíris era o deus egípcio do Nilo. Os egípcios
acreditavam que Osíris dava vida e sustento ao
povo porque o próprio Nilo era a fonte vital de vida
do antigo Egito, presenteado por este deus. A
primeira praga foi o sangue. As águas do Nilo
transformaram-se em sangue, o símbolo da morte.
Isso foi um sinal da superioridade do Eterno sobre
Osíris (torah.org). A segunda praga foi a das rãs. O
famoso comentarista da Mishná, o rabino Ovadiah
Bartenurah, nos diz que a praga não era
exatamente de rãs: era de crocodilos! Isso
certamente acrescenta uma nova dimensão de
terror à peste! O deus crocodilo Sobek era o
representante terreno de sua mãe, Nut, a deusa da
virilidade. O Midrash (Shemot Rabá 10:3). nos diz
que os crocodilos morderam os machos egípcios
nas "partes normalmente cobertas do corpo" e os
privaram de sua virilidade. Esta praga mostrou que
o Eterno era superior à virilidade - a deusa Nut, e
seu filho crocodilo Sobek. A terceira praga dos
piolhos foi uma demonstração da superioridade do
Eterno sobre o famoso deus-sol, Rá, que era
considerado o senhor sobre a terra. Os egípcios
pensavam que Rá reinava soberanamente sobre
toda a terra, dando-lhe vida. Aharon atingiu a terra
e então a sujeira e o pó se transformaram em um
enorme enxame de piolhos. Assim, Rá ficou incapaz
de deter a peste. A quarta praga foi uma invasão de
criaturas de enxame: escorpiões e cobras
venenosas (Rashi 8:17). O deus egípcio da
destruição era o conjunto de deus-serpente. No
entanto, ele era incapaz de destruir a peste que
afetava seu povo egípcio. A quinta praga foi uma
praga que afligiu o gado dos egípcios. A deusa Ísis
era a deusa da fertilidade, da nutrição e da
proteção, especialmente sobre o gado. No entanto,
ela teve que se manter impotente, pois seu gado
morreu às dezenas de milhares. A sexta praga foi a
dos furúnculos. O Midrash (Shemot Rabá 11:6) diz
que esta praga afetou os egípcios com a lepra que
causou a decomposição da carne. Esta praga era
para mostrar a ineficácia de Néftis, a deusa mãe do
embalsamamento, a preservação da carne. A sétima
praga foi uma tempestade de granizo destrutiva. A
deidade Tefnut deveria ser a deusa provedora da 

CONFRONTANDO A FALSA
ADORAÇÃO

chuva. Os egípcios rezaram para que ela parasse
com o granizo devastador, mas rapidamente
aprenderam que ela não tinha poder sobre o D'us
de Israel. A oitava praga era dos gafanhotos. Os
enxames de gafanhotos bloquearam o sol
enquanto devoravam ferozmente as colheitas do
Egito. Geb, o deus da vegetação, se tornou
impotente. A nona praga era a escuridão. Rashi
(Shemot 10:21-22) nos diz que o ar ficou grosso e
negro. Era tão espesso que os egípcios ficaram
presos na mesma posição que estavam quando a
peste os atingiu, e eles não conseguiram se mover.
Esta praga era para demonstrar que o deus egípcio
do ar, Shu, não era páreo para o D'us de Israel. A
décima praga foi a morte dos primogênitos. O
Faraó acreditava que ele era um deus; contudo,

como primogênito de seu pai, ele teve que
implorar a Moshe que poupasse sua vida.

INSTRUÇÕES PARA TODAS 
AS GERAÇÕES

Como dito anteriormente, e em harmonia com os
ensinamentos do rabi Shaul, as histórias na Torá
não são meros acontecimentos históricos: são
lições e instruções para todas as gerações (1
Coríntios 10:11). Certamente, isto é ainda mais
verdadeiro na história do êxodo do que em
qualquer outra história da Bíblia. Esta história
fornece a estrutura para toda a história do povo de
D'us, sendo o êxodo um tipo de todas as
libertações do povo de D'us. É por isso que a Torá
nos dá esta instrução: “E Moisés disse ao povo:

Recordai este dia em que saístes do Egito, da casa
dos escravos; porque com mão forte vos tirou o
Eterno daqui” (Êxodo 13:3). O objetivo imediato da
libertação do Egito era que os israelitas adorassem
o Eterno na Montanha de D'us, o Monte Chorev
(Horebe) em Midian (Êxodo 3:1,12), a fim de receber
os Dez Mandamentos. Os sábios judeus dizem: "A
verdadeira liberdade só é alcançada através do
estudo da Torá". Sem conhecer o certo e o errado,

ou o bem e o mal, não se pode ser considerado
uma pessoa livre no sentido mais verdadeiro da
liberdade. Em hebraico, o Egito é chamado de
Mitsrayim, o que significa "limitações''. Sempre
queremos fazer boas ações e alcançar uma
espiritualidade mais elevada, mas somos
constrangidos e limitados pela natureza carnal
(Mitsrayim) dentro de nós. Como diz o rabino
Zalman Marozov: Lembrar o êxodo diariamente .



"No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas
do Egito, organizados segundo as suas

divisões." (Êxodo 12:51 - NVI)

freebibleimages.org

nos lembra que o Eterno nos dá a capacidade de
nos libertarmos de nossas deficiências e
tendências egoístas. Conseguimos esta libertação
através do conhecimento da Torá para dirigir e
inspirar nosso propósito e missão na vida. Através
deste conhecimento, nosso intelecto ilumina
nosso coração para que desejemos realizar boas
ações e elevar-nos às alturas espirituais.

(aish.com).

Após deixar o Egito, o povo de Israel precisaria de
quarenta anos e uma nova geração antes de estar
pronto e capaz de cumprir a tarefa de construir
uma sociedade israelita livre em suas próprias
terras e sob seu próprio governo e soberania.

Como diz a velha paráfrase: "Você pode tirar uma
pessoa do exílio e da escravidão, mas é muito
mais difícil remover a mentalidade do exílio e da
escravidão de dentro da pessoa". Em uma geração
judaica mais recente, muitos dos sobreviventes do
Holocausto enfrentaram enormes desafios após
serem libertados da tirania nazista e dos campos
de extermínio. Embora a maioria deles tenha
conseguido se ajustar, nem todos foram bem
sucedidos. Foi observado que em Israel nos anos
50, muitos sobreviventes do holocausto se
mataram, não sendo capazes de superar o
impacto do que sofreram durante os doze anos
de repressão nazista (1933-1945). O fato de tantos
terem sido capazes de reconstruir suas vidas para
viver em liberdade é um testemunho da grandeza
e da resiliência do espírito judeu. Mas não foi uma
jornada fácil para ninguém voltar à vida normal
em uma sociedade livre. Diz o rabino Berel Wein:

A Torá parece nos indicar muito claramente que o
Eterno tem a capacidade de nos salvar da
escravidão e da destruição. 

A MITSVÁ DO TEFILIN

Quando pensamos em judeus ortodoxos em
oração, muitas vezes temos em mente uma
imagem de judeus que usam os filactérios (do
grego antigo φυλακτήριον - phylacterion que
significa "guardar, proteger".) que são pequenas
caixas pretas - em seu braço esquerdo e na testa.

Em hebraico, estas são chamadas de Tefilin (a
mitsvá do Tefilin). Esta mitsvá é mencionada duas
vezes na Parasha Bó. Mais tarde, na Torá,

encontraremos a mitsvá do Tefilin mencionada
duas vezes mais. No final desta Parashá o texto
diz: “E será para ti como um sinal sobre tua mão e
como memória entre os teus olhos, para que a
Torá do Eterno esteja em tua boca, pois com mão
forte te tirou o Eterno do Egito. E guardarás este
estatuto em seu prazo de ano em ano.” (Êxodo
13:9,10). e novamente, “E será como um sinal sobre
tua mão (esquerda) e por filactérios [Tefilin] entre
teus olhos, porque o Eterno nos tirou do Egito
com mão forte.” (Êxodo 13:16). O Tefilin contém as
quatro porções da Torá que comandam a mitsvá
do Tefilin. Estes escritos em pergaminho também
contêm o Shemá que nos fala da unidade de
D'us'' e a importância de observar Suas mitsvot. A
mitsvá de Tefilin é realizada todos os dias exceto
em Shabat e feriados por homens de Bar Mitsvá (a
partir de 13 anos de idade). Os judeus usam Tefilin
na mão e na testa durante o tempo de oração
para lembrá-los de amarrar seus pensamentos e
seu intelecto (testa) junto com seus atos (mão) e
conectá-los ao Eterno. Como visto nesta Parashá,

o Tefilin também lembra a Israel o êxodo do
Egito. Israel se beneficia deste lembrete diário ao
usar o Tefilin, que remete a milagres de D'us, que
ensina aos judeus que cada dia da vida é um
milagre semelhante ao milagre do êxodo.

A PROTEÇÃO DO ETERNO



Começando com o êxodo do Egito, através das gerações Ele tem realizado esta tarefa miraculosa para

nós muitas vezes. Mas também está claro pela Torá que uma vez que isso tenha sido realizado, o Eterno

pretende que nós assumamos e terminemos a tarefa (torah.org). D'us nos fornecerá alimento e água,

sustento físico e liderança espiritual e temporal, mas o que fazemos com essas bênçãos depende

exclusivamente de nós. Nós somos ensinados: “Quando o Eterno nos trouxer de volta a Tsión, a nós, seus

exilados, nos parecerá estar sonhando.” (Salmo 126:1). Um sonhador está em um estado atordoado do ser.

Mas ao sermos despertados, somos convidados a agir e construir e realizar, a ser corajosos e de coração

otimista.

A PROMESSA DA TERRA
Na Parashá Bó, a promessa dada a Avraham, Yitschaq e Yaakov sobre a Terra é repetida três vezes: “E

quando entrardes na terra que vos dará o Eterno, como falou” (Êxodo 12:25). “E quando te levar o Eterno

às terras do Cananeu, do Hiteu, do Emoreu, do Hiveu e do Jebuseu, que jurou a teus pais para darte, terra

que emana leite e mel” (Êxodo 13:5). “E quando o Eterno te levar à terra do Cananeu, como jurou a ti e a

teus pais dar-te” (Êxodo 13:11). Fica claro que todo cristão honesto, judeu e muçulmano deve admitir que

D'us deu a terra de Israel ao povo de Israel, os descendentes de Yaakov.

TODOS ESTÃO ENVOLVIDOS
De acordo com a tradição judaica "Em cada geração uma pessoa é obrigada a se imaginar como se

tivesse deixado o Egito" (Mishná Pessachim 116b). Como é irônico que sejamos obrigados a nos visualizar

a cada ano como se tivéssemos deixado pessoalmente o Egito. Israel, no Egito, fez exatamente isso: Eles

se imaginavam como se já tivessem saído do Egito; a única diferença é que eles conseguiram isso

olhando para o futuro. Portanto, devemos também olhar para o futuro enquanto nos inspiramos no

passado. “Essas coisas aconteceram a eles como prefigurações históricas e foram escritas como

advertência para nós que vivemos no acharit-hayamim (fim dos dias).” (1 Coríntios 10:11).



HAFTARÁ:  JEREMIAS 46 : 13 -28

No início desta Haftará, Jeremias anuncia a campanha de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra o

Egito: “A palavra que o Eterno falou ao profeta Jeremias sobre a vinda de Nabucodonosor, o rei da

Babilônia, para golpear a terra do Egito:” (Jeremias 46:13). Este é o começo do fim para o Egito. Os

capítulos 46 a 51 do livro de Jeremias incluem uma série de profecias contra as nações, começando com

o Egito e terminando com a Babilônia, as duas potências que tentaram controlar Judá. Estas profecias

procedem do Ocidente para o Oriente. Nabucodonosor vai atacar o Egito (568-567 AEC) em seu próprio

solo como castigo pelo que o Egito fez com Israel, e Jeremias profetiza que os egípcios serão exilados e

nunca mais voltarão (Jeremias 46:19). Isto é exatamente o que aconteceu na história: o antigo povo

egípcio não ocupa mais o Egito - os egípcios de hoje são árabes que vieram da Arábia Saudita no século

VII e não são o povo original do Egito (hicsos, tebanos). O profeta chama a mensagem para o Egito: “Vai

e diz: Mantém-te ereto e prepara-te, pois a espada a tudo devorará à tua volta.” (Jeremias 46:14) Que o

Egito se prepare para sua hora de destino, e aceite sua derrota como prova visível da soberania do

Eterno. O profeta vê o poder do Egito como já quebrado. Embora o Egito tenha sido uma grande nação

com um grande exército, eles não seriam capazes de resistir à invasão babilônica. O Eterno decidiu dar

o Egito aos babilônios: “Por que teus valentes guerreiros foram derrubados? Nenhum deles pode resistir,

porque o Eterno os atingiu. Ele lhes antepôs muitos obstáculos; eles se reuniram e disseram: 'Levantem-

se e retornemos todos a nosso povo, à terra que nos viu nascer, afastando-nos assim da espada

destruidora.'” (Jeremias 46:15,16). Veja que o verso 16 diz: “Ele lhes antepôs muitos obstáculos” o que

significa que os mercenários do exército do Faraó não suportarão a batalha e fugirão de volta para casa.

Muito antes desta batalha entre o Egito e os babilônios, o Egito ganhou uma batalha contra o exército

de Josias perto de Meguido (609 AEC), e Jeremias indica que, naquela época, o Egito perdeu uma

oportunidade: “deixou passar o tempo estabelecido" (Jeremias 46:17). A palavra hebraica subjacente

para "tempo estabelecido" é moed, que normalmente é usada para se referir a um "tempo designado"

por D'us, particularmente o tempo das festas. Aqui, a palavra "moed" é usada para descrever o "destino

decretado pelo Eterno". Mas esta profecia também contém uma promessa de restauração de Israel.

Ainda que D'us castigue Israel por seu pecado, Ele não o destruirá completamente: “Quanto a ti, não

temas, ó Meu servo Jacob, e não te deixes desfalecer, ó Israel! Pois Eu te redimirei mesmo de lugares

distantes e trarei teus filhos da terra de seu cativeiro; e Jacob retornará, e ficará tranquilo, sentir-se-á

confortável e ninguém mais o atemorizará. Não temas, pois, Meu servo Jacob – diz o Eterno – porque Eu

estou contigo! Mesmo que extermine os povos para onde te dispersei, não farei o mesmo contigo; Eu te

punirei (quando necessário) com justiça, mas jamais te destruirei.” (Jeremias 46:27,28). Neste texto,

notamos que Israel é chamado pelo nome de um patriarca, Yaakov, aquele a quem foi dado um novo

nome: Israel. Vemos também neste texto que os nomes de Yaakov e Israel são intercambiáveis. Yaakov,

ou Israel, é aqui apresentado como "Meu servo", um papel de título que também é dado pelo profeta

Isaías ao Messias. Assim, este versículo afirma que Israel mantém um papel messiânico neste mundo,

em um momento em que será unido pelos gentios (goyim). Esta afirmação prova mais uma vez o amor

de D'us por seu povo, e um aviso a qualquer nação que venha contra Jerusalém e Israel sem a permissão

de D'us. Outra promessa neste texto é sobre a terra do exílio a que Jeremias anunciou que Judá será

levado na deportação: “Pois Eu te redimirei mesmo de lugares distantes e trarei teus filhos da terra de

seu cativeiro” (Jeremias 46:27a). A salvação e a segurança de Israel não podem ser entendidas fora da

terra de Israel - é por isso que o retorno à Terra Prometida é completado por promessas de “ficará

tranquilo, sentir-se-á confortável” (Jeremias 46:27b). Os B'nei Israel nunca serão destruídos: “não farei o

mesmo contigo; Eu te punirei (quando necessário) com justiça, mas jamais te destruirei.” (Jeremias

46:28b). Hoje, as antigas nações listadas na Bíblia que lutaram contra Israel não existem mais; todas

foram destruídas e sua população foi substituída por outras populações, particularmente árabes. Este

texto é claro sobre a justiça do Eterno: “Eu te punirei (quando necessário) com justiça, mas jamais te

destruirei.” (Jeremias 46:28b). Sempre que Israel fizer algo errado, as consequências de suas ações

erradas seguirão. Isto não significa que o Eterno está punindo Israel o tempo todo, mas significa que em

Sua justiça Ele permitirá que as consequências de suas ações venham sobre o povo de Israel, assim

como nós colhemos as consequências de nossas ações.



O texto da porção desta semana nos apresenta os regulamentos e leis para a festa de Pêssach. Então

descobrimos que Pêssach foi um dos momentos mais importantes na vida de Yeshua. Isto foi verdade não

apenas durante os anos ocultos de sua infância e juventude, mas também durante os três anos e meio de

seu ministério ativo. Se ele estava ministrando aos pobres, aos doentes e aos leprosos ou ensinando seus

discípulos, ele sempre quis estar em Jerusalém para o Pêssach. João 19 é colocado no coração da

celebração, no primeiro dia de Pêssach, quando todos estão preparando a festa e o Sêder. Foi neste dia

que Yeshua foi julgado, condenado e crucificado como um criminoso comum. Ele foi o cumprimento do

foco central da festa - o Cordeiro que seria oferecido pelos pecados de Israel. Ao morrer na cruz, ele

proclamou que havia cumprido todas as especificações do Mashiach: “Depois de Yeshua ter provado o

vinho, disse: "Está consumado!". E, encurvando a cabeça, entregou o espírito.” (João 19:30). O texto

seguinte nos diz que este foi um dia especial: “Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os

corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado” (João 19:31 ARA).

Sendo o dia seguinte "um Shabat festivo" significa que foi um Shabat duplo, tanto o Shabat da semana

(sábado) como também o Shabat do primeiro dia da festa. Não seria bom deixar os corpos na cruz

durante um dia santo, por isso os membros do Sinédrio vieram a Pilatos: “Então pediram a Pilatos que

mandasse quebrar as pernas e retirar os corpos.” (João 19:31b). Isto nos leva a um dos regulamentos mais

importantes sobre o cordeiro de Pêssach. Este cordeiro tinha que ser escolhido em 10 de Nissan (tendo

certeza de que era um cordeiro perfeito), e deveria ser mantido em casa até o dia 14. Em seguida, ele

deveria ser sacrificado à tarde para ser comido naquela noite durante o Seder (refeição) de Pêssach. A

Torá declara: “Numa casa será comido” (Êxodo 12:46). Se uma família fosse muito pequena para comer o

cordeiro inteiro, eles deveriam se reunir com outras famílias para que todo o cordeiro fosse comido - nada

seria deixado até a manhã seguinte. Dentre as leis específicas sobre o cordeiro de Pêssach, uma diz: “nem

quebrarão o osso” Esta lei é tão importante que a Torá e o Tanach (a Bíblia Hebraica) a repetem três vezes.

Encontramos esta lei em Êxodo 12:46, como já lemos, mas ela também está em Números 9:12. Depois, no

livro poético de Salmos, lemos: "Preserva todo o seu ser, nem sequer um osso é quebrado.” (Salmo 34:21).

No livro de Números, o festival de Pêssach Katan ("pequeno Pêssach") é autorizado para pessoas que não

podem celebrar a festa regular de Pêssach no mês de Nissan. Esta irregularidade pode ser por vários

motivos: podem estar doentes, ou ritualmente impuros, ou em uma viagem de negócios, e assim por

diante. Aqueles que não podiam celebrar Pêssach durante Nissan podiam celebrá-lo durante o segundo

mês do ano, ou seja, o mês de Iyar (no calendário hebraico moderno). O regulamento em Números 9

especifica que eles deveriam celebrar a festa no dia 14 do segundo mês se não pudessem celebrá-la no

dia 14 do primeiro mês (Nissan) (cf. Números 9:9-12). O Salmo 34 é um texto messiânico, um texto escrito

pelo rei David, que louva o Eterno por sua proteção: “Bendirei ao Eterno por todo o tempo e em minha

boca estará sempre o Seu louvor.” (Salmo 34:2). Então, como um bom pai que quer compartilhar suas

crenças com seus filhos, ele os ensina: “Vinde, filhos, e escutai-me; ensinar-vos-ei o temor ao Eterno.''

(Salmo 34:12). Como parte deste ensino, David fala sobre os justos, que muitas vezes é visto como o

Messias: “Clamam ao Eterno os justos. Ele os escuta e livra-os de todas as suas atribulações.'' (Salmo 34:18).

Neste contexto, ele profetiza: “Preserva todo o seu ser, nem sequer um osso é quebrado.'' (Salmo 34:21),

que é uma clara referência aos regulamentos sobre o Cordeiro de Pêssach. Já desenvolvemos a ideia do

Messias sofredor, que está em harmonia com a Bíblia e a tradição judaica. É por isso que devemos ter em

mente que uma das especificações do Messias é que ele irá sofrer. Este sofrimento não é uma invenção da

igreja cristã - é uma revelação bíblica da primeira seção da Escritura. Lembremos que logo após o pecado

de Adam e Chavá, D'us disse à "serpente": “E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua

descendência e a sua descendência; ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.” (Gênesis 3:15).

Observamos aqui que a palavra "semente" que é uma referência a "descendente" ou "descendência" está

no singular: refere-se a um descendente específico da mulher. Rashi comenta sobre a morte da semente

da mulher: "Como você não terá altura (não ficará ereto) você poderá mordê-lo apenas no calcanhar, mas

mesmo nesse ponto você o matará" (Rashi em Gênesis 3:15). Antes de morrer, o Messias sofreria muito,

como está escrito: "Ele foi oprimido e afligido, mas calou e não se pronunciou. Como cordeiro que é

levado para a matança, e como ovelha que fica muda ante seus tosquiadores, não abriu sua boca." (Isaías

53:7). Neste texto de Isaías, aprendemos também que ele morreria como a morte de um fora-da-lei: “se

deixou enumerar entre os transgressores” (Isaías 53:12). Naquela tarde, o tempo até Shabat estava

próximo. Por isso, os membros do Sinédrio quiseram apressar o processo de morte para aqueles que

estavam sendo crucificados e sugeriram “quebrar as pernas e retirar os corpos.” (João 19:31). Entretanto,

Moshe e o salmista concordam juntos que 
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"nenhum deles (ossos) será quebrado". Os Cohanim e Rabanim quiseram seguir a halachá (aplicação

prática da lei), que especifica que um cadáver morto deve ser enterrado logo após a morte, no mesmo

dia, se possível. Assim, a pedido destes líderes judeus, os romanos decidiram preparar-se para derrubar os

três homens que estavam sendo crucificados. Eles foram ao Gólgota (o lugar da crucificação) para quebrar

suas pernas e acelerar sua morte: “Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que

com ele tinham sido crucificados'' (João 19:32 ARA), mas quando chegaram a Yeshua, descobriram que ele

já tinha morrido: “Mas, quando chegaram a Yeshua, viram que ele já estava morto; por isso, não lhe

quebraram as pernas.'' (João 19:33). O que é extraordinário neste texto é como Yochanan (João, o autor)

sabia o que diz o Tanach: “O homem que viu isso deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele

sabe que diz a verdade, para que vocês também confiem. Porque estas coisas aconteceram para que se

cumprisse a passagem do Tanach: "Nenhum dos seus ossos será quebrado". e, novamente diz, em outro

lugar: "Eles olharão para aquele a quem perfuraram".” (João 19:35-37). Embora para nós seja fácil citar um

texto da Bíblia porque cada um de nós tem uma Bíblia em casa, não era este o caso naquela época. Muito

antes de inventar o sistema de capítulos e versículos, Yochanan pôde ir a um pergaminho e citar o texto

exato. Isto é extraordinário. A especificação do cordeiro foi cumprida. Yeshua morreu durante a tarde de

14 de Nissan, antes de o Sêder de Pêssach ser comido mais tarde naquela noite. Mesmo o pequeno

detalhe da profecia e da Torá foi cumprido, que Yeshua, nosso cordeiro de Pêssach morreu por nós, mas

nenhum de seus ossos foi quebrado. Pêssach está chegando muito em breve: 14 de Nissan este ano será

no dia 27 de março, um Shabat, com 15 de Nissan começando ao pôr-do-sol naquela noite. Alegremo-nos

por termos recebido o perdão de nossos pecados através da morte e do sofrimento de Mashiach. Como

disse o rabi Shaul: “Pois enquanto ainda estávamos sem esperança, nesse tempo exato o Messias morreu a

favor dos ímpios. É raríssimo alguém entregar a vida em prol de uma pessoa justa, ainda que seja possível

que por uma pessoa boa alguém tenha coragem de morrer. D'us, porém, demonstra seu amor por nós no

fato de o Messias ter morrido a nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Portanto, pelo fato de

agora sermos considerados justos mediante o sangue da morte decorrente do sacrifício, quanto mais

seremos libertados da ira do juízo de D'us, por meio dele!” (Romanos 5:6-9). Que grande e eterno amor!

“Porque D'us amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele confia possa ter vida

eterna, em vez de ser completamente destruído.” (João 3:16).



Então disse o Eterno a Moisés: “Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração, e o
coração de seus servos, para fazer estes Meus sinais no meio dele. E para que contes aos
ouvidos de teus filhos, e dos filhos de teus filhos, as coisas que obrei no Egito, e os Meus
sinais, que tenho feito entre eles; para que saibais que Eu sou o Eterno.” O Eterno estava a
manifestar o Seu poder, para confirmar a fé de Israel nEle, como o único D'us vivo e
verdadeiro. Daria prova inequívoca da diferença que estabelecera entre eles e os egípcios,
e faria com que todas as nações soubessem que os hebreus, a quem tinham desprezado e
oprimido, estavam sob a proteção do D'us do Céu. (PP, 188)

O Eterno demonstrou aos egípcios que a Terra inteira estava sob o comando do D’us dos
hebreus - que o trovão, a saraiva e a tempestade obedeciam a Sua voz. Faraó, o orgulhoso
rei que uma vez perguntara: “Quem é o Eterno para que Lhe ouça eu a voz?” humilhou-se e
disse: “Esta vez pequei; o Eterno é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios.” Suplicou a
Moshe que fosse seu intercessor com D’us, para que os terríveis trovões e relâmpagos
cessassem. (HR, 117)

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

NOSSO IRMÃO
Um homem emigrou para os EUA de uma pequena cidade da Polônia e se tornou muito rico. No início ele

ainda enviava algum dinheiro para sua família na Polônia, mas com o tempo ele se envolveu tanto em

seus negócios que se esqueceu completamente de sua pobre família na Polônia. Anos mais tarde, seu

irmão também imigrou para os EUA. Ele foi ver seu irmão para pedir ajuda, mas o homem rico negou que

ele tivesse um irmão. "Deve estar cometendo um erro. Eu não tenho irmãos". Mas o recém-chegado tinha

certeza de que era seu irmão. No entanto, por mais que tentasse, o homem rico recusou, dizendo que não

tinha irmãos.  Finalmente, ele decidiu tentar mais uma vez. Quando o homem rico abriu a porta, seu

irmão lhe disse: "Vim para informá-lo que é melhor escrever um testamento o mais rápido possível, pois

você logo morrerá". "Como você ousa dizer isso? Acabei de fazer meus exames anuais e o médico

certificou minha boa saúde!" "Deixe-me dizer-lhe como eu sei disso". Sabe, posso não ser médico, mas em

nossa pequena aldeia, quando não se podia reconhecer seu próprio irmão, sabíamos que ele estava

extremamente doente e que seus dias estavam contados". A Torá diz: "Para todos os filhos de Israel havia

luz em seus lugares de moradia". De fato, temos que ter certeza de que há luz entre nós. Que vejamos e

sintamos as necessidades dos outros e façamos o máximo para ajudar.

VERDADEIRA LIBERDADE
Os sábios dizem: “A verdadeira liberdade é conquistada pelo estudo da Torá.” Sem saber o certo e o

errado, o bem e o mal, não podemos ser considerados livres, no verdadeiro senso de liberdade. Conta-se

uma história antiga de um rico, que além de ter muitos terrenos e plantações, tinha servos e escravos. Ele

era de difícil tratamento e de temperamento violento. Se um escravo não cumprisse suas ordens, seria

açoitado sem piedade. Uma vez, ao açoitar um dos escravos, um sábio passou ali. Parou e disse: “Não é

adequado nem ético um escravo açoitar o outro!” “O que você quer dizer com isso?” disse o homem, com

muita raiva. “Eu sou o proprietário e ele é o escravo!” “Engano seu! Penso que você é mais escravo do que

ele! Ele, infelizmente, não teve escolha na vida, mas você, que não contém sua raiva, é de fato escravizado

pelo seu temperamento maligno e tentações. Seu ódio é seu mestre e consequentemente você se torna

escravo dele!

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



"Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas
superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal.”

(Êxodo 12:7 - NTLH)
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