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Oramos semanalmente pelo Ministério
Judaico e seus parceiros. Sugiro que
oremos de 28 de Junho a 4 de Julho por
Paul Daniels. Eles lideram o nosso
ministério em Roterdã, na Holanda.
Portanto oremos por ele e sua família.
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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

N O T Í C I A S

REUNIÃO VIA ZOOM COM O BRASIL

O nosso encontro do Zoom com as congregações brasileiras e de outros países sul americanos foi muito bem

sucedida - 143 conexões! Todos gostaram do encontro, e isso é certamente algo que gostaríamos de fazer

novamente. Os líderes brasileiros solicitaram eventos semelhantes com oradores como Clifford Goldstein, Jeff

Zaremsky, Alex Bolotnikov, Olaf Clausen, Roger Lang e Gary Krause. Se você está interessado em se conectar no

Zoom para ouvir esses pastores e estudiosos, não hesite em entrar em contato com Carlos Muniz, seu e-mail é:

cdmuniz@gmail.com

WEBSITE SHALOM ADVENTURE EM RUSSO

O website Shalom Adventure está abrindo novas seções em língua russa no seu website. Jeff Zaremsky enviou-nos

um e-mail: "O Shalom Adventure Magazine (SAM) criou duas seções em russo (com uma terceira em breve).  Essas

seções apresentam lições bíblicas em russo, artigos sobre tradições judaicas em russo, e (em breve) o comentário da

parashá de Richard Elofer traduzido para o russo.   As duas primeiras seções já podem ser visualizadas  em:

https://www.shalomadventure.com/torah/torah-study-ru/tradition-study A SAM procura um voluntário de língua

russa para corrigir os estudos à medida que os alunos os enviam e para se corresponder com eles. Se desejar

candidatar-se a essa função, por favor contacte Daniel em: danielmaxgordan@gmail.com

GUIA DE ESTUDO EM HEBRAICO

A cada trimestre, temos o prazer de apresentar informações sobre o Guia de Estudo Bíblico Hebraico trimestral. É

publicado em todo o mundo em inglês e temos o prazer de que os que estão em Israel o traduzam. Este tem sido

um projeto contínuo ao longo dos últimos 20 anos. Louvado seja o Eterno por isto! O tópico para o 3º trimestre de

2020 é muito importante para nós com o Ministério da Amizade Judaico-Adventista. O título desta lição é, "Fazer

Amigos para D'us: A Alegria de Partilhar na Sua Missão" que tem sido traduzido para o hebraico como:   הרושבה

Hasmichá Shebehafatsat Habessorá: A Alegria de Proclamar a Bessorá. Este guia de estudo em תצפהבש החמשה

hebraico pode ser baixado em: https://wjafc.globalmissioncenters.org

https://www.shalomadventure.com/torah/torah-study-ru/tradition-study
https://wjafc.globalmissioncenters.org/


Côrach, Datan e Aviram, junto com 250 líderes de

Israel rebelaram-se contra a autoridade de Moshe e

Aharon. A rebelião resulta em eles serem engolidos

pela terra. Muitos se ressentem da morte daquelas

pessoas e culpam Moshe. A ira de D’us se manifesta

através de uma praga, que mata milhares. Moshe

intercede mais uma vez pelo povo. Moshe instrui

Aharon para fazer expiação pelo povo e a praga

cessou. Então O Eterno ordena que cajados sejam

escritos com o nome de cada tribo e sejam

guardados no Mishcan. Pela manhã, o cajado da

tribo de Levi, com o nome de Aharon floresce e dá

frutos. Isto traz a confirmação Divina de que a tribo

de Levi é a escolhida para o sacerdócio e confirma

a posição de Aharon como Cohen Gadol, Sumo

Sacerdote. Os deveres específicos dos levitas e

cohanim são estabelecidos. Os cohanim não

podem ser donos de terras, mas seriam sustentados

pelos dízimos e demais ofertas trazidas pelo povo.

Também é ensinada nesta Parashá a lei das

primícias, redenção do primogênito e outras

ofertas.

"E quando ele acabou de
falar todas estas palavras, a

terra fendeu-se debaixo
deles, e a terra abriu sua
boca e tragou a eles e as

suas casas – a todos os
homens de Côrah e a todos

os seus bens.”
(Números 16:31,32)

PARASHÁ CÔRACH
ה קַֹרח  ָרׁשָ ּפָ

NÚMEROS 16:1-18:32
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A Parashá inicia: “E Côrah [Coré] ben Its'har, neto de
Kehat, bisneto de Levi, e Datan e Aviram, filhos de
Eliav, e On ben Pélet, os quais eram da tribo de
Ruben, separaram-se da congregação, e levantaram-
se perante Moisés com 250 homens dos filhos de
Israel, chefes da congregação, chamados à
assembleia, homens de renome.” (Números 16:1,2).
Não sabemos que conselho é este. O Midrash diz que
ele atraiu na sua rebelião alguns membros do
Sinédrio (Tanchuma, Korach 1). Mas nem todos eles
eram membros do conselho principal que conduziu o
povo com Moshe, que será chamado mais tarde de
"Sinédrio" por ser composto por 70 pessoas e não
250. No entanto, é possível que cada tribo tivesse o
seu próprio conselho para cuidar dos assuntos
correntes das tribos. Assim, a revolta foi liderada por
Côrach, mas foi altamente apoiada por pessoas
proeminentes da tribo de Reuven, mas não pelo Nasi
da tribo que era “Elitsur ben Shedeur” (Números 2:10)
nem os espiões escolhidos para explorar o terreno,
uma vez que o foi: “Shamúa ben [filho de] Zacur”
(Números 13:4). Assim, para além da lista da
genealogia, é a primeira vez que nos encontramos
com estas pessoas: Côrach, Datan, e Aviram. Como
levita, Côrach era primo de Moshe e Aharon. Invejoso
da liderança deles, ele reuniu 250 pessoas e juntos
organizaram uma revolta contra Moshe e Aharon.

UMA REVOLTA DE HOMENS 
DE RENOME



É interessante notar que nos primeiros versos eles

eram quatro líderes, Côrach, Dathan, Aviram e On

ben Pélet. No entanto, On ben Pélet, não é mais

mencionado na história; ele não está listado com

Côrach e seus companheiros quando eles

receberam um castigo de D'us, por isso o Talmud

entendeu que ele se arrependeu e foi poupado, mas

isso graças à sua esposa. De fato, é o que se diz: "Rav

diz: "On filho de Pélet, não se salvou sozinho, mas a

sua mulher salvou-o. Ela disse-lhe: Que disputa é

essa para você? Se este Mestre, Moshe, é o grande

líder, você é apenas o seguidor. Ou se este Mestre,

Côrach, é o grande líder, você continua a ser apenas

o seguidor. Porque se envolve neste assunto? Disse-

lhe o seu marido, On filho de Pélet: O que devo

fazer? Eu era um dos que estavam no Conselho de

Côrach e fiz o juramento de os apoiar, de que estaria

com eles. Ela disse-lhe: "O que devo fazer? Eu sei que

toda a assembleia é santa, como está escrito: “Pois

toda a congregação, todos eles são santos”

(Números 16:3). Certamente, eles observarão as

restrições da modéstia. Ela disse ao seu marido:

Sente-se e descansa na nossa tenda, porque eu vou

salvá-lo. Ela deu-lhe vinho para beber e provocou-

lhe a embriaguez, depois mandou-o deitar-se numa

cama dentro da sua tenda. Em seguida, a mulher

sentou-se dentro da entrada da tenda deles, de

costas para a abertura, e soltou os cabelos como se

estivesse indo tomar banho. Quando os partidários

de Côrach vieram para On, eles não pararam, mas

passaram, pois não queriam ver uma mulher com o

cabelo descoberto. Assim, On filho de Pélet não

estava presente quando a assembleia de Côrach foi

engolida no chão - ele foi salvo pela sua mulher.

(Sanhedrin 109b-110a). O rabino Ari Kahn conclui:

"On foi salvo pelo heroísmo de sua esposa, enquanto

a maldade da esposa de Côrach o levou ao abismo."

-se que foi a esposa de Côrach que o instigou a

reclamar a sua posição. (Aish.com). Em relação às

mulheres sábias, diz o rei Shlomo: “A mulher sábia

edifica sua casa” (Provérbios 14:1). A tradição judaica

afirma que esta é uma referência à esposa de On

ben Pélet, que ao impedi-lo de acompanhar Côrach

ao confronto fatal com Moshe, "edificou a sua casa" -

ou seja, manteve a sua família intacta. (2006, 119).

UMA MULHER SÁBIA TODOS SÃO SANTOS

Côrach tinha a presunção de reprovar Moshe e
Aharon quanto à sua posição nas nações. Segundo
o rabino Hirsch Côrach "uma vez que a escritura
emprega o termo לקיחה indica que Côrach era
motivado por considerações egoístas; ele agiu no
seu próprio interesse, e a sua demonstração de
representar o interesse da comunidade não era
mais do que engano e pretensão". (2008, 330).

Côrach e os seus companheiros alegaram que a
sua queixa era contra Moshe e Aharon: “E
congregaram-se contra Moisés e contra Aarão”

(Números 16:3) fingindo que estavam defendendo
não só os seus próprios interesses, mas de todas as
pessoas que eram todas santas: "Disseram-lhes:

'Foram longe demais! Toda a comunidade é santa -

todos eles - e o Eterno está com eles! Então
porque se exaltam acima da assembleia do 

Eterno?" a questão era realmente uma questão de
liderança, "porque se exaltam", perdoar essa
liderança não é "exaltarmo-nos a nós próprios",

mas sim de responsabilidades. Côrach e seus
companheiros alegaram, segundo o rabino Hirsch:

"Não só a comunidade como um todo era santa,

mas 'kulam' ֣ם ּלָ em todos os seus membros ּכֻ
individuais, todos são santos". (...) cada um dos
seiscentos mil membros da comunidade é sagrado
e, portanto, próximos de D'us. Assim, nenhum
sacerdote é obrigado a expressar em nome do
indivíduo os seus pensamentos e os seus
sentimentos e a aproximá-los de D'us numa oferta.

D'us prometeu fazer habitar a Sua Presença com
estes seiscentos mil, não com uma pessoa
qualquer. Assim, Ele não precisa de um profeta
para transmitir a Sua Palavra a esses seiscentos
mil. Portanto, todos eles estão perto de D'us e Ele
está perto de todos eles e nem Aharon nem Moshe
são necessários. Assim, toda a posição de Moshe e
Aharon é uma presunção baseada na falsidade".

(Ibid., 331, 332). Côrach quis demonstrar que, como
todos estão próximos de D'us, cada um pode ser o
líder, portanto, porque não estabelecer a
democracia? "Por que razão não deveria ser dado
ao povo o direito de escolher os seus próprios
representantes? O que justifica que Aharon e
Moshe se coloquem à frente da nação? O povo de
Israel acabou de sair da escravatura, é evidente
que não estava preparado para a democracia tal
como a entendemos no século XXI. Se o Eterno
tivesse estabelecido isso logo a seguir ao Êxodo,

teria sido uma grande anarquia como a veríamos
após a morte de Yehoshua e durante o período dos
Juízes.



"e no dia seguinte Moisés veio à tenda do
testemunho e eis que a vara de Aarão, da

tribo de Levi, floresceu e deu flor, deu
brotos e deu amêndoas.” (Números 17:8)

pi
nt
er
es
t.c
om

Tentando descobrir quando este evento
ocorreu, o Rambam sugere que este evento
ocorreu quando Moshe trocou o sacerdócio de
Bechorot (primogênitos) pelos Levi'im,

(Torah.org) Côrach e outros líderes que eram
primogênitos não ficaram contentes. Côrach e
alguns líderes da tribo de Reuven pensavam
que tinham sido despejados ou deserdados. Na
verdade, Côrach foi o primogênito da sua
família (Êxodo 6:21) Assim, ele achava que
merecia ser um líder entre os sacerdotes, e
Reuven foi o primogênito de Yaakov/Israel e
deveria ter a liderança sobre todo Israel, mais
do que Moisés. Entretanto, no povo de D'us, se
estamos ouvindo o Ruach Elohim ou Espírito
Santo, devemos acreditar que os líderes foram
nomeados por D'us. Foi por isso que Moshe
avisou Côrach de que a sua revolta não era
contra ele e Aharon, mas contra D'us: “E Moisés
disse a Côrah: Ouvi, rogo, filhos de Levi: Acaso é
pouco para vós que o D'us de Israel vos tenha
separado da congregação de Israel, para vos
fazer chegar a Si, a fim de fazer o serviço do
Tabernáculo do Eterno, e para estar diante da
congregação para servi-la? E fez chegar a ti, e a
todos teus irmãos, filhos de Levi, contigo, e
procurais também o sacerdócio? Para isso é
que tu e toda a tua congregação fostes
chamados perante Deus! E Aarão, quem é ele
para que vos queixeis contra ele?” (Números
16:8-11). Com estas palavras Moisés quis dar uma
oportunidade a Côrach de se arrepender. Para
aceitar a escolha do Eterno.

Moisés ficou decepcionado. "Moisés ficou muito
magoado", como Hirsch traduziu estas palavras:

"Isto magoou Moshe", diz a Septuaginta: "E Moisés
ficou extremamente indignado". Quando Moisés
dirigiu a sua oração ao Eterno, não ficou zangado
como muitas traduções dizem, mas ficou magoado,

indignado, entristecido com as palavras do seu
primo Côrach. Na verdade, Moshe não está levando
as coisas pessoalmente com Côrach, Datan, Aviram,

ou qualquer um dos rebeldes. Os seus sentimentos
não são pessoais. Moshe está angustiado, triste e
deprimido por estas pessoas terem entrado nas
profundezas do pecado. Como Rashi explica, Moshe
não está furioso (como o verso implica à primeira
vista). Ele está chateado e perturbado com a face
do mal, mas não com os malfeitores. (Aish.com).

ÚLTIMA OPORTUNIDADE 
DE ARREPENDIMENTO

A TRISTEZA DE MOSHE



H A F T A R Á 1 SAMUEL 11:14 - 12:22

No versículo 14, Shmuel (Samuel) quer ter a certeza de que todo o Israel está por trás de Shaul e o apoia.

Shmuel disse: “E Samuel disse ao povo: 'Vinde, vamos a Guilgal e renovemos ali o reino!'” (1 Samuel 11:14).

Shmuel escolheu Gilgal para estabelecer o reino de Shaul porque Gilgal era considerado um local
sagrado. Este lugar foi onde Yehoshua pediu a Israel para celebrar o primeira Pêssach depois de entrar
em Canaã, e onde ele estabeleceu o Santuário e a Arca da Aliança (Josué 5:9,10). O Comentário de Rubin
afirma que Gilgal foi escolhido porque "enfrentou o lugar onde as águas do Jordão se separaram antes da
Arca, permitindo que a nação cruzasse para a Terra, e foi em Gilgal onde as doze pedras do leito do rio
foram erguidas para relembrar a travessia milagrosa". Além disso, Yehoshua tinha circuncidado os
homens em Gilgal, o que por si só era um acontecimento milagroso antes de D'us ter protegido a nação
incapacitada do ataque dos cananeus até que os combatentes conseguissem recuperar. Assim, Gilgal
permaneceu como uma lembrança da onipotência e amor de D'us por Israel, quando eles eram leais à
Sua vontade" (Rabino Mendel Hirsch). Todo o povo de Israel se regozijou neste momento particular de
comunhão: “E todo o povo partiu para Guilgal, e coroaram ali Saul por rei perante o Eterno, em Guilgal, e
ofereceram ali oferendas de paz perante o Eterno, e Saul se alegrou muito ali, junto com todos os homens
de Israel.” (1 Samuel 11:15). Repete-se duas vezes neste versículo que o que eles fizeram foi "perante o
Eterno" - isto é para enfatizar a sua rededicação para o Eterno, o único D'us de Israel, e regozijaram-se e
ofereceram ofertas de paz. O povo de Israel concordou com o relato de Shmuel sobre a sua liderança: “E
disseram: 'Não nos defraudaste nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém.'” (1
Samuel 12:4). Agora Shmuel está pronto para repreender Israel por pedir um rei, enquanto o Eterno
deveria ser o rei de Israel. Agora ele pode dizer livremente o que lhe vai no coração, porque o povo de
Israel reconheceu que não havia conflito de interesses no ministério de Shmuel. Tudo o que ele disse
tinha demonstrado que não tinha ambições ou motivações egoístas: não tinha ambições reais próprias
nem para os seus filhos. A sua família estava presente e, tal como o resto do povo de Israel, prometeu
lealdade ao serviço do rei e aceitação da liderança de Shaul. Dos versos 5 a 12 Shmuel lembra a Israel a
sua história comum - o versículo 11 menciona "Jerubaal" (Gideão), e "Bedan" (uma contração de "ben Dan")

referindo-se a Sansão, que é um filho de Dan - concluindo: “'Não, mas reinará sobre nós um rei'; porém o
Eterno, vosso D'us, é vosso rei!” (1 Samuel 12:12). Quem quer que seja o nosso líder, nunca devemos
esquecer que o nosso verdadeiro Rei ou Presidente não é um homem, mas sim o Eterno: as vitórias físicas
e espirituais vêm de D'us. Nos versos seguintes encontramos as condições para uma realeza ou reino de
sucesso: “Se temerdes ao Eterno, O servirdes e derdes ouvidos à Sua voz, e não fordes rebeldes contra o
mandamento do Eterno, e vós e o rei que reina sobre vós seguirdes o Eterno, vosso D'us, (bem será)” (1
Samuel 12:14). O próprio D'us afirma então o que Shmuel disse: Shmuel orou e “E Samuel invocou ao
Eterno e o Eterno deu trovões e chuva naquele dia; e todo o povo temeu muito ao Eterno e a Samuel. E
todo o povo disse a Samuel: Reza pelos teus servos ao Eterno, teu D'us, para que não morramos, porque a
todos os nossos pecados acrescentamos este mal, de pedirmos para nós um rei.” (1 Samuel 12:18,19).

Shmuel confirma agora ao povo de Israel que o amor de D'us é incondicional. D'us escolheu Israel; Ele não
o abandonará e não o rejeitará. Shmuel disse ao povo: “E não vos desvieis, seguindo vaidades que não
trazem benefício algum e não salvam – porque são vaidades. Pois o Eterno não abandonará o Seu povo,

por causa de Seu grande Nome, porque agradou ao Eterno fazer-vos por Seu povo.” (1 Samuel 12:21,22).

Gostaríamos de chegar a uma parte positiva desta história é que os filhos de Côrach se arrependeram no
último momento, e não morreram com o pai. Como eles se arrependeram e não seguiram o seu líder e
pai, foram elevados e tiveram grandes responsabilidades entre os Levitas. Os descendentes de Côrach
eram os cantores no Douchan, "a plataforma" organizada pelo Rei David para os cantores (1 Crônicas 6:16-

24). Vários Salmos foram compostos pelos Filhos de Côrach: (Salmos 42, 44, 45 a 49; 84, 85, 87 e 88). Eles
eram algum tipo de líderes de serviço no tempo de David e Shlomo, e no tempo do reino de Judá.

UM FUTURO MELHOR PARA OS DESCENDENTES DE
CÔRACH



B ' R I T  H A D A S H Á JOÃO 13:1-17

A liderança é sempre um desafio. Há sempre pessoas que pensam que merecem uma melhor posição de

liderança. Há sempre pessoas que pensam que fariam um trabalho melhor do que aqueles que estão em

posição de liderança. Foi o caso de alguns dos Talmidim (discípulos) de Yeshua. Um dia “Ya'akov e Yochanan,

filhos de Zavdai, aproximaram-se dele e disseram: "Rabi, gostaríamos que nos fizesse um favor". Ele lhes disse: "O

que querem que eu faça por vocês?". Eles responderam: "Quando estiver em sua glória, deixe-nos sentar com

você, um à sua direita e o outro à sua esquerda".” (Marcos 10:35-37). Esta conversa incomodou os outros discípulos:

“Quando os outros dez ouviram falar sobre isso, ficaram indignados com Ya'akov e Yochanan.” (41). É muito

humano tentar conseguir uma posição melhor mas ser discípulo de Yeshua é também aprender lições de

humildade e aceitar primeiro servir. É por isso que quando Yeshua encontrou os discípulos para o Sêder de

Pêssach, mesmo sendo ele o mestre e merecendo ser servido, ele serviu aos seus discípulos. Em João 13 a 17

temos a descrição do último Sêder que Yeshua celebrou com os seus discípulos. “Eles estavam no jantar” (João

13:2). Num Sêder judeu, o pai é o chefe da família e é servido. Como? Alguém, normalmente a sua mulher, vai até

ele com água e uma toalha para lhe lavar as mãos. No entanto, nesta noite especial, que será a última noite com

os seus discípulos, ele quis dar uma lição de humildade. Yeshua recusou o ritual habitual, para ser servido, mas

serviu a cada um dos seus discípulos lavando os pés deles: “Então se levantou da mesa, tirou algumas peças de

roupa e amarrou uma toalha em volta da cintura. A seguir, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés

dos talmidim, enxugando-os com a toalha amarrada em volta da cintura.” (João 13:4,5). A reação dos discípulos é

interessante, especialmente a reação de Kefa (Pedro), porque ele era um homem experiente. Como judeu ele já

participou de muitos Sedarim e ele sabia exatamente o que acontece durante o Sêder; ele sabia de cor os rituais

e o texto da Hagadá, (embora a Hagadá moderna ainda não estivesse fixada, a estrutura da Hagadá já era

conhecida). Esta noite, o povo judeu celebra a sua liberdade. Eles foram libertados da fronteira do Egito, podem

se orgulhar de serem livres. Recordemos que, nessa altura, a escravatura ainda não tinha sido abolida, os

romanos, como muitas outras pessoas, usavam muitos escravos. Assim, o Sêder judeu usou muitos símbolos para

expressar essa liberdade da escravatura. Um desses símbolos é a lavagem das mãos do chefe de família ou

daquele que lidera o serviço. Em cada família, durante essa noite, alguém, um criado, uma criança ou mesmo a

sua mulher lava as mãos do dono da casa. Então, como eles eram treze à volta da mesa, esperava-se que um dos

discípulos viesse a Yeshua, o mestre, para lavar as mãos, mas enquanto os discípulos estavam hesitantes - quem

iria desempenhar o papel de servo?- Yeshua tomou a iniciativa, levantou-se e fez exatamente o contrário, não

pediu a ninguém para lavar as mãos, mas lavou os pés de cada discípulo. Foi com grande surpresa que Pedro

olhou para Yeshua lavando os pés dos seus companheiros e decidiu servir o seu mestre da maneira correta e não

para ser servido: “Ele se aproximou de Shim'on Kefa, que lhe disse: Senhor, você vai lavar meus pés?” (João 13:6). E

ele ainda disse: ‘"você nunca lavará meus pés!’ (8). Yeshua respondeu: “Você ainda não entende o que estou lhe

fazendo; porém, com o tempo, entenderá” (7) e ele começou a dar uma lição espiritual sobre esta lavagem de

pés: ‘Se eu não os lavar, você não tem parte comigo’ (8), Assim, Pedro que não entendeu o que disse o seu mestre,

respondendo: ‘não apenas meus pés, mas as mãos e a cabeça também’ (9). Se é uma questão de vida eterna e

Olam Habá (o mundo por vir), então pode lavar até a minha cabeça se quiser, é interessante que Kefa não tenha

entendido, porque é que Yeshua estava a dar esta grande lição dizendo: ‘O homem que se banhou precisa lavar

apenas os pés; todo o corpo já está limpo.’ (10). Yeshua foi "mergulhado" por Yochanan Hamatbil (João Batista),

no rio Jordão, um micvê perfeito para esta imersão espiritual, e aqui Yeshua como um judeu fiel demonstra com

grande poder, a necessidade do micvê. Hoje esta imersão é importante para os judeus, particularmente para os

judeus ortodoxos. Eles compreendem muito bem a necessidade de serem purificados por esta imersão na água.

Na verdade, eles vão ao micvê todas as semanas, na sexta-feira à tarde, para começar o Shabat purificado. Sem

esta experiência não há sinal visível de Teshuvá (arrependimento) e depois nenhuma parte do mundo a chegar.

Temos Yeshua com uma nova visão, ele afirma que 'Aquele que mergulhou (recebeu a sua imersão através do

micvê) não precisa de se lavar (não precisa de renovar a experiência do micvê todas as semanas), excepto os seus

pés (mas apenas para participar nesta cerimónia de lavagem dos pés de vez em quando), mas está

completamente limpo' para ser completamente purificado dos seus pecados (10). Que grande lição, mas que não

está terminada. Contudo, parece-nos que há algo mais aqui, porque lavar as mãos e os pés fazia parte dos rituais

do sacerdócio: “Ao entrarem na tenda da reunião, lavar-se-ão com água e não morrerão; ou ao se chegarem ao

altar para servir, para oferecer a oferta queimada para o Eterno E lavarão suas mãos e seus pés, e não morrerão, e

será para eles estatuto perpétuo, para ele e para sua descendência, por suas gerações.” (Êxodo 30:20,21). Antes de

fazer o seu serviço no altar e na Tenda



C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

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

O SEU PRÓXIMO
Em Pirkê Avot, o rabino Yochanan ben Zakai perguntou a cinco dos seus alunos: "Saiam e vejam qual é o bom

caminho a que uma pessoa se deve agarrar...".  Cada um dos cinco tinha uma ideia diferente. O seu discípulo, o

rabino Yossi disse: "ter um bom próximo".  Quando o rabino Yochanan ben Zakai disse: "Saiam e vejam qual é o

caminho maligno do qual uma pessoa se deve manter afastada? O rabino Yossi respondeu: "Um mau próximo!"

Assim, pela história de Côrach, vemos a importância de ter um bom vizinho e o quanto se deve evitar um mau

vizinho.

da Reunião, era necessário que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés. Os discípulos já tinham lavado as mãos

antes de se sentarem à volta da mesa, e agora é o momento de lavar os pés. É como se Yeshua lhes dissesse

agora que se estão a aproximar de um culto sagrado, como o altar do santuário, e de fato, quando ele partilhar os

símbolos da comunhão, o pão e o suco de uva, ele terá estas palavras enigmáticas sobre o pão: “Peguem e

comam; isto é o meu corpo” (Mateus 26:26), e sobre o suco: “Bebam dele todos vocês! Porque este é o meu

sangue, que confirma a Nova Aliança, meu sangue derramado a favor de muitos” (Mateus 26:27,28). Claro que isto

foi uma prefiguração do seu sacrifício na cruz, mas a kehilá de Yeshua guardaria este gesto como um memorial

do sacrifício dele é por isso que celebrar o serviço de comunhão, que recorda este grande sacrifício sem a

lavagem das mãos e dos pés é um sacrilégio. Nas nossas congregações, antes de tomarmos o pão e o suco de uva

durante o serviço de comunhão, lavamos os pés uns aos outros, e depois, claro, como tocamos os pés do nosso

vizinho, lavamos as mãos, depois podemos vir à mesa e partilhar os símbolos do sacrifício de Yeshua, o pão e o

suco de uva para recordar o que ele fez por nós.

AS APARÊNCIAS ENGANAM
Um famoso sábio viajava de carruagem de cidade em cidade. Em cada lugar que ele parava, multidões o

cumprimentavam com grande honra. Algumas pessoas pediam a sua bênção, enquanto outras pediam o seu

conselho. O sábio respondeu a cada pessoa com gentileza e rapidez. "Quero pedir-lhe um favor", disse o condutor

da carruagem, uma vez na estrada. "Nunca em toda a minha vida recebi honras como as que o senhor recebe

em cada cidade que visitamos. Antes da próxima cidade, poderia mudar de roupa e de lugar comigo? As pessoas

vão pensar que eu sou o sábio, e vão regar-me com honras. Eu lhes darei bênçãos e dar-lhes-ei conselhos. Por

uma vez na minha vida, gostaria de experimentar esse sentimento".  "Como quiser", disse o sábio. Mudaram de

roupa e de lugar e, com certeza, as pessoas da cidade seguinte cumprimentaram o condutor disfarçado com

adulação. Um homem empurrou através da multidão. "Preciso desesperadamente dos seus conselhos", disse ele

ao sábio, e continuou a descrever o seu problema. O condutor da carruagem tentou pensar numa resposta, mas

cada solução só parecia criar mais problemas. De repente, ele teve um flash de inspiração: "Esta é realmente uma

pergunta muito simples", disse ele. "Na verdade, é tão simples que até o meu condutor sabe a resposta. Porque

não lhe pergunta?" Nas nossas vidas, estamos frequentemente dispostos a criticar aqueles que ocupam posições

de liderança e autoridade, seja o rabino, o pastor, o diretor da escola ou qualquer outra pessoa que se encontre

numa posição semelhante. À distância, o que eles fazem pode parecer fácil e descomplicado, e nós,

naturalmente, vemos com perfeita clareza onde eles poderiam usar melhorias. Mas as aparências enganam. Eles

passaram muitos anos a preparar-se para esses cargos, e nós não estamos qualificados para duvidar de tudo o

que eles fazem. É preferível que nos voltemos para essa poderosa lâmpada de sabedoria e nos tornemos o

melhor que podemos ser. 



 

Era evidente que as simpatias do povo estavam com o partido desafeto; mas Moisés não
fez esforços para a reivindicação própria. Apelou solenemente a D’us, na presença da
congregação, como testemunha da pureza de seus intuitos e correção de sua conduta, e
implorou-Lhe que fosse seu Juiz. (PP, 289)
 

 

Os fatos relativos a Côrach e sua companhia, que se rebelaram contra Moshe e Aharon, e
contra o Eterno, são registrados para um aviso ao povo de D'us, especialmente àqueles
que vivem sobre a terra perto do fim dos tempos. Satan tem levado pessoas a imitar o
exemplo de Côrach, Datan e Aviram, ao levantar a insurreição entre o povo de D'us.
Aqueles que se permitem se levantar em oposição ao simples testemunho, tornam-se
autoenganados, e têm realmente pensado que aqueles sobre os quais D'us colocou o fardo
do seu trabalho foram exaltados acima do povo de D'us, e que os seus conselhos e
repreensões não foram chamados para isso. Eles se levantaram em oposição ao
testemunho claro que D'us lhes pediria para repreenderem os erros do povo de D'us. (4SG,
36)

C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

UM RESTAURANTE CASHER
O Rabino Label Lam conta esta história: Recentemente uma mulher disse-me que quando era mais nova estava

num encontro no Lower East Side (Nova Iorque, EUA). Estavam ficando com fome e por isso entraram no

Restaurante casher Style Deli. Antes de se sentarem para pedir, perceberam que tinham de investigar para

descobrir se de fato era um estabelecimento de restauração casher. Depois de uma busca sem sucesso por

alguma carta de certificação no menu, decidiram procurar o proprietário. Lá estava ele atrás da caixa registadora,

uma pessoa aparentemente suficientemente agradável, vestida de forma simples, mas sem uma kipá ou

qualquer cobertura de cabeça. Ele estava lendo o jornal diário quando eles se aproximaram. Perguntaram-lhe se

ele tinha um Mashgiach (Supervisor de cashrut) nas instalações e se assim podiam ter uma palavra com ele. O

homem olhou para eles com indignação e apontou-lhes alegremente para uma fotografia na parede. Havia o

rosto de um sábio conhecido e já falecido orgulhosamente na exposição. O proprietário tinha um ar presunçoso

de autoconfiança no rosto, como se dissesse que aquela única imagem de um grande homem na parede falava

muito da natureza do lugar e dos seus padrões de cashrut. O então jovem disse ao proprietário: "Isso é muito

bonito, mas acho que não vamos comer aqui". Se ele (apontando para o rabino) estivesse aqui embaixo vivo e

sentado no seu lugar e fosse a sua fotografia ali na parede eu ficaria satisfeito, mas como você está aqui e ele está

ali em cima na fotografia, é melhor sair". As aparências enganam muito.



"No dia seguinte Moisés entrou na Tenda e viu que o bastão com o nome de
Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado. E tinha brotos, flores e

amêndoas maduras." (Números 17:8 - NTLH)

Côrach
קַֹרח

Parashá Infantil


