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NOTÍCIAS

TRADUÇÃO DO BOLETIM EM ALEMÃO E ITALIANO
Uma vez que o nosso tradutor alemão vai deixar a Alemanha para novas responsabilidades, não será possível
para ele e para a sua esposa continuarem este importante trabalho de tradução. É por isso que estamos à
procura de novos tradutores de alemão. Se você fala e escreve em alemão e está disposto a ajudar-nos com
este trabalho de tradução, por favor envie um e-mail para eloferr@gc.adventist.org. Também gostaríamos de
iniciar uma nova edição da nossa edição em italiano, por isso estamos à procura de pessoas que nos possam
ajudar a traduzir esta newsletter para italiano. Por favor, se você estiver disposto a dedicar algumas horas
semanais a este ministério, entre em contato conosco em eloferr@gc.adventist.org

NOTÍCIAS DA NOVA ZELÂNDIA
Gostaríamos de elogiar a liderança da nossa congregação em Wellington, na Nova Zelândia. Apesar do Covid-19,
continuaram as suas atividades e enviaram-nos um relatório sobre o que ali aconteceu durante o 2º trimestre de
2020. Aqui está o seu relatório: "Estamos vivendo tempos muito interessantes. Estando em isolamento social
durante a maior parte deste tempo, passamos para a plataforma digital. Os atendimentos pastorais foram feitos via
Zoom, Whatsapp e telefonemas."Com os serviços suspensos, todas as semanas Stephanie tem escrito um
pensamento sobre a leitura semanal de Parashá. Os nossos seguidores no Facebook aumentaram para 466
seguidores, com 452 pessoas a gostar da página. "Em Abril, Stephanie, Bryan e Deborah realizaram um Sêder de
Pêssach online com 50 pessoas na assistência virtual da Austrália e Nova Zelândia. "Devido ao coronavírus, o Dr.
Richard Elofer não pode vir pessoalmente no final de Maio, por isso recorremos aos meios digitais e organizamos
dois seminários online - Judaísmo messiânico e Shavuot com o Dr. Elofer via Zoom. Isto atraiu pessoas de todo o
mundo. Ambos os seminários foram bem sucedidos e iremos organizar outro com o Dr. Elofer no dia 23 de
Setembro. O tema será Yom Kipur (Dia da Expiação) e o seu significado para nós hoje como crentes."Começamos os
nossos serviços digitais no final de Maio e regressamos às nossas instalações físicas no Shabat dia 3 de Junho.
Retomaremos os estudos bíblicos após as férias escolares de Julho. Todos estão satisfeitos com o fato de o
isolamento ter chegado ao fim e de podermos reunir-nos novamente em segurança".Esperamos que cada
congregação possa estar tão ativa e também enviar-nos relatórios e notícias. Nunca é tarde demais! Por favor, diganos o que tem feito durante o isolamento social para que as suas boas ideias possam ser partilhadas com outras
congregações espalhadas por todo o mundo.

O QUE VOCÊ ESTÁ PREPARANDO PARA TISH'A BE'AV?
Quando Julho e Agosto chegam, começamos a pensar nas próximas celebrações judaicas, especialmente Rosh
Hashaná, Yom Kipur, e depois Sucot. Mas antes destas festas chegarem, o povo judeu lembra-se do triste dia da
destruição do Templo de Jerusalém. De fato, o dia da recordação desta perda chama-se Tish'a Be'Av, literalmente, 9
de Av (Tisha = 9; Be'Av : em Av - Av é o nome do mês). Se seguirmos o calendário judeu, estamos atualmente no mês
de Tamuz e no dia 22 de Julho iniciaremos o mês da Av que vai até 20 de Agosto, e no dia 21 de Agosto iniciaremos
o último mês do calendário civil, Elul. O mês de Elul é o importante mês de teshuvá que precede o mês das festas
de outono (no hemisfério norte). Este ano, Tisha Be'Av será em 30 de Julho, começando na noite de 29 de Julho. É
um dia de jejum para o povo judeu. Num outro artigo, direi mais sobre este dia. Mas neste momento, uma vez que
estamos um mês antes desta data, é bom preparar a sua congregação e ministério. Sabemos que muitas
congregações ainda não receberam autorização para abrir livremente, mas temos uma grande oportunidade de
criar novas formas de fazer o nosso ministério e de nos ligarmos ao povo judeu em todo o mundo, para demonstrar
a nossa amizade para com eles.

PARASHOT CHUKAT E BALAC

ב ָלק-ת
ָּ שה חֻ ַּק
ָ ׁ ּ ָפ ָר

NÚMEROS 19:1-25:9
CHUCAT

BALAC

As leis da Para Aduma (novilha vermelha) são
detalhadas. Estas leis são de purificação de quem
tiver contato com mortos. Após quase 40 anos no
deserto, Miriam morre e é sepultada em Kadesh. O
povo reclama da perda do suprimento de água até
que foi provida milagrosamente. Aharon e Moshe
oram pelo bem-estar do povo. O Eterno os ordena a
juntar o povo em Merivá e falar com uma rocha e a
água sairia dela. Nervoso pela falta de fé do povo,
Moshe bate na rocha em vez de falar com ela.
Assim, ele não consegue produzir a demonstração
pública da soberania do Eterno sobre o mundo, o
que resultou na rocha produzir água apenas com a
fala de Moshe. Em consequência, o Eterno diz a
Moshe e Aharon que eles não levariam o povo à
Terra. Os filhos de Israel prosseguem sua
peregrinação, mas por causa do rei de Edom, um
descendente de Essav ter-lhe negado passagem
por seu país, eles não pegam o caminho mais
rápido para Érets Israel. Ao chegarem ao monte
Hor, Aharon morre e seu filho Elazar recebe as
vestes sacerdotais e as responsabilidades do cargo.
Aharon era amado por todos, e o povo fica em luto
por 30 dias. Sichon, o Amorreu, ataca os israelitas
quando eles pedem passagem por sua terra. Como
resultado, os israelitas conquistam as terras que
Sichon anteriormente tomaram dos Amonitas no
lado leste do rio Jordão.

Balac, rei de Moav, tem um medo imenso dos
israelitas. Ele convoca um renomado profeta chamado
Bilam (Balaão) para amaldiçoá-los. Primeiro, o D’us
Eterno fala com Bilam e o proíbe de ir. Mas porque
Bilam é insistente, D’us aparece de novo e permitelhe
ir. No caminho, um malach (anjo emissário de D’us)
bloqueia o caminho à frente da jumenta. Incapaz de
conter sua frustração, Bilam bate na jumenta cada vez
que ela para ou tenta voltar. Milagrosamente, a
jumenta fala, perguntando a Bilam porque ele bateu
nela. O malach instrui Bilam sobre o que lhe é
permitido dizer e o que lhe é proibido dizer ao povo
hebreu. Quando Bilam chega, o rei Balac faz os
preparativos, com a esperança de que Bilam seria
bem sucedido na maldição. Três vezes Bilam tenta
amaldiçoar Israel e três vezes ele o abençoa. Balac,
vendo que Bilam falhou, envia-o de volta para casa.
Os israelitas começam a pecar com as mulheres
moabitas e adorando os deuses moabitas, são
punidos com uma praga. Um dos príncipes israelitas
ousadamente traz uma princesa midianita à sua
tenda, à vista de Moshe e do povo. Pinchas, neto de
Aharon, pega uma lança e mata os dois. Isto fez
acabar uma praga que matou 24 mil pessoas. De
acordo com a tradição judaica, estes eram os últimos
da geração que saiu do Egito.

"E Moisés fez uma cobra de
cobre e a pôs sobre o poste; e
eis que, se por acaso a cobra
zianet.com

picava a alguém, este olhava
para a cobra de cobre e
vivia.”
(Números 21:9)

A NOVILHA VERMELHA
A Parashá Chucat começa com o afastamento do
povo de Israel do Monte Sinai e começa a sua
viagem para a Terra Prometida. O caminho não seria
simples,
pois
enquanto
o
deserto
estava
relativamente desabitado e, por isso, em geral,
conseguiam progredir sem serem molestados,
tinham agora deixado o deserto. “E os filhos de
Israel, toda a congregação, vieram ao deserto de
Tsin, no primeiro mês, e o povo esteve em Cadesh;”
(Números 20:1). É uma forma estranha de introduzir
esta lei, porque teria sido mais fácil de dizer: "esta é a
lei da novilha vermelha", mas a Torá apresenta este
estatuto como um arquétipo de todas suas leis e
princípios; o aspecto paradoxal desta lei - por um
lado, quando a mistura é aspergida sobre a pessoa
contaminada que é limpa, e por outro lado, quem
está envolvido na preparação da novilha vermelha
fica contaminado - é o sinal de que a Torá vem de
D'us. A falta de lógica desta lei demonstra a origem
divina da Torá.Rashi comenta que a frase enfática
"toda a assembleia", é inserida no texto para nos
fazer saber que na altura deste acampamento todos
aqueles que tinham sido condenados a morrer no
deserto tinham falecido devidamente, e todos
aqueles que acamparam no deserto de Zin
pertenciam à geração seguinte e todos viveriam
para testemunhar a entrada em Israel. (Aish.com)O
Rabino Noson Weisz diz que, como parte da
transição das gerações, as mortes dos grandes
líderes da geração do Êxodo, Miriam e Aharon assim como o veredicto irreversível que condena
Moshe a morrer no lado errado do Jordão e é o
prenúncio da sua morte iminente - tudo aparece na
Parashá. O tema da morte domina positivamente a
primeira parte de Chukat". (ibidem).Esta lei da
novilha vermelha é uma das mais famosas da Torá,
mas uma das mais misteriosas porque é
inexplicável. Lendo a parashá não encontramos uma
explicação racional para esta lei. Ela lembra-nos a
resposta que o povo de Israel deu a D'us quando ele
lhes falou do Sinai "Naasê Venishmá" (faremos e
ouviremos), o que significa que o povo de D'us está
pronto a "fazer" sem compreender primeiro. Eles
ouvirão depois, se D'us estiver disposto a dar-lhes
uma explicação.Esta é a especificidade do povo
judeu, sempre pronto a obedecer, mesmo que não
compreenda. Não é o comportamento típico dos
crentes do século XXI. Queremos compreender o
que diz a Bíblia, mesmo que não estejamos prontos
para fazer o que nos é ordenado. Não comemos
carne de porco e outros animais imundos, por quê?
Só porque D'us diz que não temos de comer
animais imundos, ou porque a

ciência explica que estes animais não são
saudáveis? Os judeus não precisam de qualquer
explicação científica para cumprir a lei de D'us. O
rabino Berel Wein diz: "é óbvio que a Torá nos
ensina uma lição muito básica. Nem tudo na vida é
lógico, compreensível, racional ou dado a qualquer
tipo de compreensão humana". (Aish.com). A Torá
e a Bíblia estão para além da compreensão
humana e só podemos compreender o que D'us
está disposto a explicar-nos. Contudo, a Bíblia foi
dada a seres humanos e uma das mitsvot é estudar
a Bíblia a fim de a compreender.

TRÊS CATEGORIAS DE LEIS
As 613 mitsvot estão geralmente divididos em três
categorias; Eidut, Chukim, e Mishpatim. Eidut são
as mitsvot que comemoram as festas e o Shabat.
Mishpatim são as mitsvot que têm uma razão
lógica, tal como não roubar, sermos caridosos, etc.
Chukim (estatutos) são mitsvot que não têm
qualquer lógica humana e são observados apenas
porque D'us nos ordenou que as cumpríssemos.
Chucat, da raiz Chok, é uma das palavras hebraicas
definidas como "lei" e traduzidas neste verso como
"estatuto". Maimônides afirma que a maioria das
Chucot são leis que são muito difíceis de
compreender, e a sua utilidade nem sempre é
óbvia. É o caso destes versos que descrevem o
mitsvá de Parah Adumah, a "novilha vermelha". O
rabino Zalman Marozov diz: "A morte simboliza o
oposto de santidade e piedade, que é chamado
'vida'. Aquele que entrou em contato com uma
pessoa morta ficou espiritualmente contaminado e
teve de passar pelo processo de 'purificação'".
(Torah.org). Diz a Torá: “E o sacerdote lavará as suas
roupas e banhará a sua carne na água, e depois
entrará no acampamento, e o sacerdote estará
impuro até a tarde.” (Números 19:7).

A NOVILHA VERMELHA
E MASHIACH
Esta lei é uma ilustração perfeita da missão do
Messias. Já dissemos que a Torá é tudo sobre a
salvação através do Messias, cada lei cerimonial santuário, sacrifícios, circuncisão, etc., são sobre o
Messias. Foi por isso que Yeshua disse: “Não
pensem que vim abolir a Torá ou os Profetas. Não
vim abolir, mas completar.” (Mateus 5:17).

"Ao longo da história do povo judeu foram
preparadas as cinzas de nove novilhas vermelhas, e
a décima será preparada quando Mashiach chegar.
(Ver Yalkut Reuveini e Parah 3:5). Se o Messias tiver
de preparar a novilha vermelha, tornando-se assim
impuro para o bem do seu povo, é exatamente o
que Yeshua fez por nós.

A MORTE DE AHARON
Moshe não estava sozinho na história da sua
desobediência; Aharon estava com ele e assim
contribuiu para este pecado. é por isso que a Torá
diz: “Que Aarão seja recolhido ao seu povo, pois não
virá à terra que dei aos filhos de Israel, porque vos
rebelastes contra a Minha ordem por causa das
águas de Merivá.” (Números 20:24). A morte de
Aharon desencadeia emoções ainda maiores do
que a morte de Moshe. Aharon tinha uma
reputação de amar e perseguir a paz. Chazal
considerava isto um conceito muito importante. O
Yalkut Shimoni diz que quando chegou a hora de
Aharon morrer, o Eterno não quis dizer-lhe que a
sua hora de morrer havi chegado, por isso D'us
pediu um favor a Moshe: dizer a Aharon para ir até
ao seu lugar de morte. Rav Bergman, no seu livro
(Shaare Orah), assinala que não existe tal
ensinamento a respeito da morte de Moshe.

goodsalt.com

E mais tarde, falando com os líderes de Israel,
disse-lhes: “Vocês continuam a examinar o
Tanach por pensar que nele terão vida eterna.
Essas mesmas Escrituras dão testemunho a
meu respeito” (João 5:39). Como é que esta lei
da novilha vermelha se refere a Yeshua
Hamashiach? Como dissemos, a mistura
preparada com a novilha vermelha purifica o
povo de Israel (9) e o pecador (11). Contudo, ao
mesmo tempo, o povo que prepara este
sacrifício torna-se imundo: "Também aquele
que o queima é para lavar a sua roupa e banhar
a sua carne com a água, e ficará imundo até à
noite". "Um homem limpo deve recolher as
cinzas da novilha e colocá-las num lugar limpo
fora do acampamento. Devem ser utilizadas
pela comunidade de B'nei Israel como água de
purificação do pecado. “E aquele que a queimar
lavará suas roupas na água e estará impuro até
a tarde. (...) e isto será para os filhos de Israel e
para o prosélito que peregrinar entre eles por
estatuto
perpétuo.”
(Números
19:8,10).
Pensemos nestas pessoas que vão ficar
impuras, estão prontas a servir, mas podem
perguntar: "Por que devemos ficar impuros por
causa daqueles que não tiveram o cuidado de
evitar o contato com um cadáver?" Eis um
grande ensinamento da Torá: quando alguém
está pronto para ajudar o seu irmão, deve estar
pronto para um "sacrifício". É um princípio da
Torá "estar pronto para o auto sacrifício a fim
de salvar os outros" este princípio de auto
sacrifício poderia ser ao ponto de dar a sua vida
pelo bem do seu próximo. “Ninguém tem maior
amor que quem abre mão da própria vida pelos
amigos” (João 15:13), e falando de si próprio
como o bom pastor que ele acrescentou: “Eu
sou o bom pastor. O bom pastor abre mão da
sua vida pelas ovelhas.” (João 10:11). A lei da
novilha vermelha foi perfeitamente cumprida
por Yeshua, ele veio à terra para nos salvar, e
através da sua vida ele levou sobre si todos os
nossos pecados: “Na verdade, eram os nossos
sofrimentos que suportava, e as dores que o
oprimiam, mas nós o considerávamos um ser
aflito, golpeado e ferido por D'us. Ferido estava,
porém, por nossas transgressões, e oprimido
por nossas iniquidades; seu penar era para
nosso benefício e, através de suas chagas,
fomos curados.” (Isaías 53:4,5). Ele fica
contaminado para nos salvar; essa é a grande
lição da novilha vermelha. O povo judeu fez
uma forte ligação entre a novilha vermelha e o
Messias. Diz-se:

"Quão belas são as tuas tendas, ó Jacob,
as tuas moradas, ó Israel! Como rios que
se estendem, como jardins à beira do rio,
como especiarias que o Eterno plantou,
como cedros junto às águas.”
(Números 24:5,6)

Não há qualquer indicação na Torá de que o Eterno tenha tido vergonha de dizer a Moshe que chegou a
sua hora de morrer. Porque é que Aharon morreu desta forma e é visto pelo povo judeu como
desfrutando de uma morte superior? Rav Bergman sugere que foi o atributo de Aharon de ser o
perseguidor da paz entre Israel que lhe deu este estatuto especial. Quando Aharon morreu, o versículo
diz que toda a Casa de Israel (implicando homens e mulheres) lamentou. Contudo, quando Moshe
morreu, o versículo diz que os Filhos de Israel (implicando apenas os homens) lamentaram. O rabino
Hirsch não vê "Merivá" como um nome próprio, mas como um nome comum e traduziu-o como
"Contenção", este versículo torna-se "porque agiu contrariamente à Minha palavra no que diz respeito às
águas da controvérsia". (2008, 457). A tradição judaica diz que a "manifestação externa", de fato a
partida da nuvem é aludida no texto pela palavra "Vayir'u" que é a primeira palavra do versículo 29. Este
verbo significa "ver" "e toda a comunidade "viu" que Aharon tinha expirado e toda a casa de Israel
chorou por Aharon trinta dias", Moisés, El'azar e Aharon subiram ao monte Hor, o povo de Israel não
estava na montanha, não viram directamente a morte de Aharon, mas como o texto diz "toda a
comunidade viu", isso significa que uma manifestação externa lhes mostra que Aharon morreu.

HAFTARÁ

MIQUEIAS 5:6-6:8

De acordo com a tradição judaica, esta parte da Haftará é um texto Messiânico. O Rabino Yitschok
Stavsky afirma que o capítulo 5 fala sobre o rei Messias. Em consonância com este tema, o capítulo
começa por se concentrar no local de nascimento do rei David, antepassado do Messias. O rabino Stavsky
observa: "Miqueias dirige-se à casa davídica e declara que devido à sua descendência de Rute, a moabita,
teria sido mais adequado que fossem os membros menos proeminentes da tribo de Judá. No entanto, é
desta família que o rei Messiânico emergirá". (p. 37). O início do versículo 1 do capítulo 5 fala da cidade
onde o Messias iria nascer, Belém, e todos os crentes sabem que esta é a cidade onde Yeshua nasceu há
2000 anos atrás. A Haftará começa com o versículo 6 que fala sobre o remanescente de Yaakov após a
vinda do Messias. A profecia que anuncia a data da vinda do Messias (Daniel 9:24) menciona a destruição
da cidade santa como uma abominação (Daniel 9:26,27). O povo de Israel seria disperso após esta
destruição, é por isso que o texto de Miqueias diz: “E o remanescente de Jacob estará no meio de muitos
povos, como orvalho do Eterno” (Miqueias 5:6). Este texto (v. 6) está escrito num tempo futuro, e é sobre o
remanescente de Jacob após a vinda do Messias (vs. 1). A poesia de Miqueias é escrita em paralelo, e é por
isso que o versículo 6 é depois reescrito de outra forma: “E o remanescente de Jacob estará entre as
nações, no meio de muitos povos” (7). Quando o texto diz "o remanescente", o profeta fala de judeus fiéis,
que são muitas vezes chamados "os justos". O facto de este remanescente ser comparado ao "orvalho do
Eterno" ou "chuva abundante na relva" é uma metáfora da esperança de salvação, e esta salvação é de
Hashem, exactamente como o orvalho ou chuva vem de D'us que estabeleceu as regras da natureza a
partir da Criação. Nas sinagogas, este texto é lido em paralelo com a parashá Balac que confirma que
Israel não pode ser amaldiçoado. Apesar de Bilam ter sido chamado e pago por Balac para amaldiçoar
Israel, isto não foi possível, e Bilam diz: “Eis que recebi ordem para abençoar; Ele abençoou e eu não
revogarei. Não viu iniquidade em Jacob e não viu transgressão em Israel; o Eterno, seu D'us, está com ele,
e há júbilo de seu Rei nele.” (Números 23:20,21). O texto em Miqueias apresenta também a proteção de
D'us sobre o remanescente de Yaakov: “Tua mão se erguerá contra teus adversários e todos eles serão
derrotados.” (Miqueias 5:8), e diz que os inimigos de Israel seriam severamente punidos: “Naquele dia – diz
o Eterno – retirarei do meio de ti teus cavalos e destruirei teus carros; eliminarei tuas cidades fortificadas
e derrubarei tuas fortalezas. Eliminarei de tua mão as feitiçarias e não mais haverá adivinhos em teu meio;
destruirei tuas imagens esculpidas e teus pilares (idólatras), e não adorarás mais a obra de tuas mãos, e
desenraizarei tuas Asheras e destruirei teus inimigos. Então, com ira e cólera exercerei vingança contra as
nações que não Me souberam escutar.” (Miqueias 5:9-14). Embora alguns comentaristas tenham visto
neste texto uma declaração de punição contra Israel, é evidente que se trata de uma punição das nações,
tal como especificado no versículo 14. O Messias veio para abençoar o seu povo, e embora seja verdade
que o povo de Israel perdeu o poder nacional e sofreu muito durante o seu exílio, o Eterno ainda lá
estava, protegendo o remanescente de Yaakov.

B'RIT HADASHÁ

LUCAS 1:5-42

O texto de Lucas está bem no início do livro: “Nos dias de Herodes, rei de Y'hudah, havia um kohen chamado
Z'kharyah, que pertencia à divisão de Aviyah. Sua mulher descendia de Aharon, e seu nome era Elisheva. Os dois
eram justos aos olhos de D'us, observando todas as mitzvot e ordenanças de Adonai de modo irrepreensível. Mas
eles não tinham filhos, porque Elisheva era estéril; e os dois contavam já certa idade.” (Lucas 1:5-7). Na parashá há
várias menções de Aharon. No texto de Lucas, Aharon é mencionado como o antepassado de Zacarias e a sua
esposa Elizabete. Na genealogia bíblica o pai conta, assim Zacarias, como descendente de Aharon, era um
Cohen, "da divisão de Abias". Sabemos que os Cohanim que já eram demasiados no tempo do rei David estavam
divididos em vinte e quatro classes, e cada classe estava em serviço em Jerusalém quinze dias por ano, o resto do
tempo, eles estavam a ministrar ao povo judeu nas suas cidades e aldeias. Temos a descrição destas 24 Divisões
de Cohanim em 1 Crônicas 24:7-18. Abias, o antepassado de Zacarias foi o chefe da oitava divisão (10). Este ramo
que deu origem a Zacarias foi uma família importante, uma vez que ele foi escolhido para entrar no Bet
Hamikdash, o lugar sagrado do Templo para oferecer o incenso ao Eterno: “Uma vez, quando Z'kharyah cumpria
seus deveres de kohen, no período de serviço de sua divisão perante D'us, ele foi escolhido por sorteio (de acordo
com o costume dos kohanim) para entrar no templo e queimar o incenso.” (Lucas 1:8,9). A única indicação que
temos sobre o seu lugar de vida está no versículo 39, como no "país das colinas, uma cidade em Judá", segundo a
tradição, é Ein Kerem, hoje um subúrbio de Jerusalém. O texto dá-nos uma precisão para demonstrar o quanto
esta família foi dedicada ao seu dever e tradição familiar, é sobre a esposa de Zacarias, Elizabeth, está escrito que
ela era também uma "filha de Aharon", o que significa que ambos eram descendentes de Aharon. Esta indicação
diz-nos que Zacarias era um Cohen muito piedoso, seguindo as antigas prescrições sobre o casamento (Levítico
21:7). A santidade dos Cohanim é mencionada várias vezes na Torá, e a preocupação de Zacarias pela pureza da
sua hereditariedade e da sua herança levou-o a casar com alguém que não era apenas da tribo de Levi, mas a
filha de um Cohen. A forma como a Bessorá narra a história deste casal é uma forma muito judaica, ao estilo do
Tanach. Eles são introduzidos por uma cronologia e uma genealogia: “Nos dias de Herodes, rei de Y'hudah, havia
um kohen chamado Z'kharyah, que pertencia à divisão de Aviyah. Sua mulher descendia de Aharon” (Lucas 1:5). E
o texto descreve as qualidades do casal: “Os dois eram justos aos olhos de D'us, observando todas as mitzvot e
ordenanças de Adonai de modo irrepreensível.” (Lucas 1:6). A tradução hebraica deste texto usa duas palavras
para as descrever: tsadikim para os justos, e tamim para o seu caminho perante o Eterno. A palavra tam, que
inclui as noções de integridade, retidão, pureza, integridade, integridade, integridade, inocência e inocência, é
muito raramente usada no Tanach, é sobre D'us nos Salmos, Yaakov (Gênesis 25:27), e o rei David (1 Reis 9:4).
Zacarias e Elizabete foram apresentados como "andando" que significa "fiéis" à Halachá que define as mitsvot e
as chukim como os 613 mandamentos da Torá listados pelos estudiosos judeus. Outro paralelo deste casal com o
famoso casal do Tanach: “Mas eles não tinham filhos, porque Elisheva era estéril; e os dois contavam já certa
idade.” (Lucas 1:7). Elizabeth como foram Sarah, Rivka, Rachel, Hannah, etc. era estéril, e o seu filho foi o resultado
de um grande milagre de D'us. Este milagre é ainda maior do que o de serem idosos, o que é um paralelo com o
patriarca Avraham. A Bessorá dá a história deste casal judeu, porque a criança milagrosa seria Yochanan
HaMatbil (o imersor), conhecido como João Batista. Um grande profeta em Israel que chamou o seu povo a
teshuvá (arrependimento). O testemunho de Yeshua sobre ele é eloquente: “Sim! Eu lhes digo que entre os
nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que Yochanan, o Imersor! Entretanto, o menor no Reino do Céu é
maior que ele!” (Mateus 11:11). Isso significa maior do que Avraham ou Moshe. O ponto especial desta história é
que Isabel era uma parente de Miriam, a mãe de Yeshua. A narrativa diz que quando o anjo Gabriel anunciou a
Miriam que ela estaria grávida e que daria à luz Yeshua, ele também lhe disse: “Você tem uma parenta, Elisheva,
com idade avançada: todos dizem que é estéril. Mas ela concebeu um menino e está no sexto mês de gravidez!”
(Lucas 1:36). Foi por isso que, logo que pôde, ela visitou Zacarias e Elizabeth em Ein Kerem: “Miryam se preparou e
partiu para a cidade da região montanhosa de Y'hudah, onde Z'kharyah morava, entrou na casa e cumprimentou
Elisheva. QuandoElisheva ouviu o cumprimento de Miryam, o bebê em seu ventre ficou agitado. Ela ficou cheia
do Ruach HaKodesh e disse em alta voz: "Quão abençoada é você entre as mulheres! E quão abençoado é o filho
em seu ventre!” (Lucas 1:39-42). Um texto interessante que nos ajuda a saber quem é Yeshua. Muitas discussões
foram levantadas sobre a genealogia de Yeshua, uma vez que o Mashiach tem de ser "filho de David". É claro nas
Bessorot que Yeshua era o filho adotivo de Yosef que era descendente do rei David, e porque temos duas
genealogias de Yeshua (Mateus 1 e Lucas 3) alguns estudiosos têm sugerido que a genealogia de Mateus é sobre

Yosef e a genealogia de Lucas é sobre Miriam, a sua esposa. Mas não há provas no texto de que seja esse o caso. O
início do texto é claro: “Yeshua tinha cerca de trinta anos de idade quando começou seu ministério público. Ele
era, como se pensava, filho de Yosef, que era filho de Eli” (Lucas 3:23). Depois temos a longa lista dos seus
antepassados. Se esta genealogia fosse a de Miriam, teria sido claramente declarada. Como Miriam é parente de
Zacarias e Isabel, isto sugere que Miriam e depois Yeshua estavam relacionados por algumas ramificações com
Aharon, o Cohen Gadol (sumo sacerdote) e, portanto, com os Cohanim. É claro, diz a carta aos Hebreus: “Se ele
estivesse na terra, nem seria kohen,” (Hebreus 8:4). Isto porque só o pai conta, embora a sua mãe fosse parente de
Aharon, e a linhagem dos Cohanim ele não podia ser um coadjuvante. O texto de Hebreus acrescenta: “todos
sabem que nosso Senhor proveio da tribo de Y'hudah. e Mosheh nada disse sobre essa tribo ao mencionar os
kohanim.” (Hebreus 7:14). Toda a genealogia de Yeshua aponta para Yehudá e David, é por isso que as primeiras
gerações de crentes em Yeshua estavam confiantes na sua legitimidade como "Mashiach ben David", e até os
judeus de Jerusalém o aclamam como o "Filho de David". (Mateus 21:15).

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

ORE POR SEU INIMIGO
Os não judeus da cidade de Telshe (Ohio, EUA) respeitavam muito o rabino Eliezer Gordon, o rabino de Telshe e
fundador da sua yeshivá e muitos deles pediam-lhe que rezasse pelo seu bem-estar. Uma vez um agricultor não
judeu veio ao rabino Gordon e pediu-lhe que rezasse para que o seu inimigo morresse. O rabino Gordon
explicou-lhe que a coisa certa a fazer não era amaldiçoar o seu inimigo, mas sim rezar para que o seu inimigo se
tornasse seu amigo.

SERENIDADE E SATISFAÇÃO
Dois homens de negócios estavam em tempos sentados num bar, discutindo o estado do mundo. "Sabe", disse o
primeiro homem, "se pensarmos realmente nisso, existem realmente apenas duas classes de pessoas no mundo os nossos compatriotas e os estrangeiros. E ambos sabemos que todos os estrangeiros são totalmente inúteis". "É
claro", disse o segundo homem. "Mas mesmo entre os nossos compatriotas há uma clara divisão em duas classes".
Os habitantes da cidade e os camponeses". "Exactamente", disse o primeiro homem. "E ambos sabemos que os
camponeses são piores do que inúteis". Só os habitantes da cidade valem alguma coisa. Mas mesmo entre os
habitantes da cidade, há duas classes - os intelectuais e os homens de negócios". "Concordo plenamente", disse o
CANTO DA INSPIRAÇÃO
segundo homem. "Os intelectuais são idiotas de cabeça oca". Totalmente inúteis". Só os homens de negócios têm
algum valor". "Mas nem todos os homens de negócios são dignos", disse o primeiro homem. "Muitos deles não são
mais do que imbecis". "Concordo", disse o segundo homem. "De fato, se pensarmos bem no assunto. É provável
que se possa excluir praticamente todos os homens de negócios, de uma forma ou de outra. Acho que isso só faz
que reste apenas nós, meu amigo". "Exatamente", disse o primeiro homem, "e só entre nós dois, ambos sabemos
perfeitamente bem que você não passa de um saco de vento". O rabino Naphtali Reich disse: "Por que razão
deveríamos nós flertarmos com a espirituosidade e o fanatismo mesquinho? Porque deveríamos estar tão
ansiosos por realçar as falhas de outras pessoas? Mais provavelmente, estes são sinais de inseguranças latentes
que nos levam erroneamente a pensar que podemos assegurar-nos melhor, minando os outros. Na realidade, no
entanto, derrubar outras pessoas apenas nos diminui e rebaixa, enquanto que olhar para elas com uma luz
positiva aumenta o nosso espírito e traz-nos a serenidade e satisfação de reconhecer o nosso próprio verdadeiro
valor".

O LUGAR DA TORÁ
O rabino Yossi ben Kisma diz: "Uma vez eu andava na estrada quando um certo homem me conheceu. Ele
cumprimentou-me e eu devolvi-lhe a sua saudação. Ele disse-me: "Rabino, de que lugar você é?". Eu disse-lhe:
"Sou de uma grande cidade de eruditos e sábios". Ele disse-me: 'Rabino, estaria disposto a viver connosco no
nosso lugar? Eu lhe daria milhares e milhares de dinares dourados, pedras preciosas e pérolas". Eu respondi:
'Mesmo que me desse toda a prata e ouro, pedras preciosas e pérolas do mundo, eu não moraria em lugar algum
senão num lugar da Torá'". (Avot 6:9). A questão é, porque é que o rabino Yossi ben Kisma é diferente de Bilam?
Se Rashi diz que a sugestão e rejeição de Bilam da possibilidade de receber um salário exorbitante mostra que é
uma pessoa gananciosa, porque não dizemos a mesma coisa sobre a afirmação aparentemente semelhante do
rabino Yossi ben Kisma? O rabino Baruch Epstein em "Torah Temima" levanta esta questão e explica que no caso
do rabino Yossi ben Kisma, alguém já mencionou o tema de um salário exorbitante. Nesse caso, era apropriado
que o rabino respondesse como o fez. Quando alguém abordou o tema do dinheiro, então a resposta apropriada
é "mesmo que me possam dar todo o dinheiro do mundo, eu só viverei num lugar da Torá"! Os oficiais de Balac,
por outro lado, ofereceram-se apenas para dar "honra" a Bilam. Bilam levantou a questão do dinheiro e disse:
"mesmo que me deem um milhão de dólares, não vou transgredir a Palavra de D'us". Isto, diz Rashi, prova que
estava de olho no dinheiro o tempo todo. O Chidah, no seu livro Roshei Avot, escreve uma resposta diferente a
esta pergunta. As palavras de Bilam são "Sou incapaz de transgredir a Palavra do meu D'us". Isto implica "entre
nós, eu adoraria fazê-lo, mas as minhas mãos estão atadas - não sou capaz de violar a ordem do Eterno". O rabino
Yossi ben Kisma fez uma declaração de princípio genérico: "Só viverei num lugar da Torá". Essa declaração
representava o seu desejo interior pessoal, em vez de uma linha de ação coagida. (Partilhada pelo rabino
Yissocher Frand).

CANTO DA INSPIRAÇÃO

Por seu ato precipitado, Moisés tirou a força da lição que D’us Se propunha ensinar. A
rocha, sendo um símbolo do Messias, fora ferida uma vez, assim como o Messias uma vez
seria oferecido. A segunda vez, era necessário apenas falar à rocha, assim como temos
apenas de pedir bênçãos em nome de Yeshua. Ferindo-se pela segunda vez a rocha, foi
destruída a significação desta bela figura do Messias. (PP, 303)

Ensinam as Escrituras que a riqueza só é uma posse perigosa quando posta em competição
com os tesouros imortais. É quando o que é terreno e temporal absorve os pensamentos,
as afeições, a devoção que D'us requer, que se torna uma cilada. Os que estão trocando o
peso eterno de glória por um pouco do brilho e dos ouropéis da Terra, as eternas
habitações por um lar que na melhor das hipóteses poderá ser seu apenas por alguns anos,
fazem insensata escolha. Essa foi a troca feita por Essav, quando vendeu seu direito de
primogenitura por um prato de guisado; por Bilam, quando trocou o direito ao favor de
D'us pelas recompensas do rei de Midiã; por Yehudá, quando traiu o Senhor da glória por
trinta moedas de prata. (CM,86)

Parashá Infantil

Chucat-Balac

 ָ ּבלָק-חֻ ַּקת

"Depois o Anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde
não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda."
(Números 22:26 - NTLH)

