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NOTÍCIAS

SERVIÇO ONLINE NA
INGLATERRA
Neste fim de semana, Richard Elofer apresentará
algumas reuniões e pregará na sexta-feira e no
Shabat. Uma vez que ainda existe uma proibição de
viajar, todas as reuniões serão via Zoom. Aqui está
um folheto com toda a informação, o fuso horário é
o da Inglaterra (UTC).

SHABAT CHAZON
Este Shabat chama-se Shabat Chazon. Tira o seu
nome da Haftará que é lida no Shabat
imediatamente antes do jejum de Tisha B'Av, das
palavras de repreensão e tristeza escritas por Isaías
no Livro de Isaías 1:1-27. É também referido como o
Sábado Negro devido à condição de Shabat mais
triste do ano (em oposição ao Sábado Branco,
Shabat Shuvá, imediatamente anterior ao Yom
Kipur).

SERVIÇO ONLINE NA UCRÂNIA
Nossa amiga Alexandra Obrevko enviou-nos informações sobre o serviço online da Congregação de Kiev, na
Ucrânia. Eles propõem uma gama completa de possibilidades de conexão a eles.Reuniões online todos os
sábados na nossa página do Facebook: 10:00 - Ministério de oração matinal Shacharit, Amidá, leitura e
comentário da Parashá (russo + hebraico). Sermão do rosh Vitaly Obrevko (russo). (Hora de Kiev: Hora de
Verão da Europa de Leste (EEST), UTC +3 no Verão, UTC +2 no Inverno).Há também vídeos de todos os nossos
serviços online no Facebook e no YouTube (publicaremos posteriormente).
Facebook:https://www.facebook.com/Beit.Shalom.SDA.Kyiv
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCPVzakn2LCBUHqeTj0GPRdQ
Instagram:@beit.shalom.kyiv www.instagram.com/beit.shalom.kyiv/?hl=uk
Telegram: @beitshalomkyiv - https://t.me/beitshalomkyiv
Assim que as reuniões públicas forem permitidas na Ucrânia, nos encontraremos no nosso local: Kyiv, Larysy
Rudenko Str, 3a
Sexta-feira à noite, 19:00 - Cabalat Shabat (ucraniano + russo + hebraico)
Shabat, 10:00-14:00 - Culto de adoração matinal - Ministério de oração matinal Shacharit, Amidá, leitura e
comentário da Parashá (ucraniano + russo + hebraico), Sermão, Escola Sabatina. Baruch haba!

PARASHÁ DEVARIM

שה דְּ בָ ִרים
ָ ׁ ּ ָפ ָר

DEUTERONÔMIO 1:1-3:22
Esta parashá inicia o último dos cinco livros da Torá, o sêfer
Devarim. Este livro também se chama Mishnê Torá, “Repetição
da Torá” (por isso o título grego Deuteronômio). O sêfer Devarim
relata o que Moshe disse aos filhos de Israel durante as últimas
cinco semanas de sua vida, enquanto se preparavam para cruzar
o rio Jordão, em direção a Érets Israel. Moshe revisa as mitsvot,
destacando a mudança de vida pela qual eles teriam que
passar: da sobrevivência sobrenatural no deserto sob a liderança
de Moshe à aparentemente vida natural que experimentariam
sob a liderança de Yehoshua na terra. O tema central da semana
é o pecado dos espiões, os meraglim. A Parashá inicia com
Moshê detalhando os pecados da geração passada que morreu
no deserto. Ele descreve o que teria acontecido se eles não
houvessem pecado ao enviar espiões a Canaã. O Eterno ter-lhesia dado sem luta toda a terra do Mediterrâneo ao Eufrates,
incluindo as terras de Amon, Moav e Edom. Ele detalha os
pecados sutis que culminam no pecado dos espiões, e revisa
num todo este incidente e seus resultados. Aquela geração
inteira morreu no deserto; Moshe não entraria em Érets Israel.
Ele os relembra que a reação imediata deles ao decreto do
Eterno era de “ir e lutar” para reparar o pecado. Ele conta como
o povo não deu ouvidos quando lhes disse para que não fossem,
pois não precisavam mais de vitórias milagrosas sobre os
inimigos. Eles o ignoraram e falharam miseravelmente. Não
tiveram permissão de lutar contra os reinos de Essav, Moav ou
Amon e estas terras não fizeram parte do mapa de Érets Israel.
Quando a conquista de Canaan começasse com Sichon e Og,
seria através de uma guerra simples.

"Estas são as palavras que
Moisés falou a todo o Israel,

pinterest.com

no deserto além do Jordão,
na planície defronte do mar
Vermelho, entre Parán, Tófel,
Lavan, Hatserót e Di Zahav”
(Deuteronômio 1:1)

DEVARIM E TISHA BE'AV
Começamos o livro de Devarim sobre o Shabat que
está antes do jejum de Tisha Be'Av (9 de Av), o
período mais triste do calendário hebraico.
Enquanto concluímos a leitura deste livro de
Devarim sobre Simchat Torá, um dos feriados mais
felizes do ano. Um dos textos que lemos para Tisha
Be'Av é o livro de Lamentações. Pinchas Peli dá-nos
a ligação entre esta parashá e o Dia da Memória da
destruição dos dois Templos de Jerusalém, disse ele:
Os rabinos salientaram que existe uma palavra que
liga a leitura do Shabat Torá ao livro das
Lamentações, obrigatório para a 9ª da Av. A palavra
é eicha (como), que figura em destaque tanto nas
palavras de Moisés (Deuteronômio 1:12) como na
abertura das Lamentações: “Ó! Como está solitária,
qual uma viúva, a cidade (Jerusalém) que outrora
fora tão populosa!” (Lamentations 1:1). "Como" e não
"por que" é a palavra com a qual a Bíblia enfrenta a
catástrofe e o mal. Não devemos olhar de forma
chorosa para a calamidade e o choro. "Por que me
aconteceu isto?" Talvez nunca descubramos. O que é
importante, contudo, é investigar como o mal
ocorreu. Pode ajudar-nos a evitá-lo da próxima vez.
Além disso, agora que aconteceu, como devemos
lidar com isso? Como devemos combater a
calamidade; como devemos vencer e erradicar o
mal? Tanto Moisés como Jeremias, em diferentes
fases cruciais da vida de Israel, ousadamente
perguntaram "Como? Saber "como" aconteceu,
como as coisas se deterioraram gradualmente até
atingirem a actual fase baixa, pode ajudar-nos
também a encontrar a resposta para a questão de
"por que" aconteceu da forma como aconteceu.
(2005, 203).

O MÊS DE AV
Os judeus ortodoxos deram a este mês o nome de
Menachem Av. A tradução hebraica do nome deste
mês, "Menachem Av" é: Pai do Conforto; Menachem
significa "conforto" e Av significa "pai". O que é que
isto significa no contexto deste mês? Recorda aos
judeus que durante este tempo, quando devem
arrepender-se dos pecados que causaram a
destruição dos Templos, cabe a eles receber
"Consolo do Pai que está nos Céus" e trazer
"conforto ao nosso Pai no Céu" através do
arrependimento, confissão dos seus pecados,
leitura da Torá e fidelidade às Suas mitsvot. Já é
uma pequena preparação para os dias do Juízo
(Rosh Hashaná) e da Expiação (Yom Kipur) que será
em menos de 2 meses após a leitura da parashá
Devarim.

ÚLTIMOS DIAS FORA DE
CANAÃ
As principais realizações do povo de

Israel no
deserto foram: 1. O recebimento da Torá que
incluía leis religiosas, civis, morais e um sistema
judicial completo. 2. A construção do Mishcan
(Santuário), todos os seus utensílios e mobiliário. 3.
A nomeação de um Sinédrio. 4. A nomeação de
oficiais e juízes. Eles tornaram-se uma nova nação
no deserto e estão prontos para entrar organizados
em Canaã.

A AUTORIA DE
DEUTERONÔMIO

Uma das questões levantadas pela leitura do livro
Devarim é sobre a autoria deste livro. Há uma
discussão no judaísmo para saber porque é que o
estilo do Deuteronômio é realmente diferente dos
outros livros da Torá. Diz o rabino Ari Kahn: Tanto
os leitores antigos como os modernos do Livro de
Deuteronômio discerniram uma mudança de estilo
em relação aos outros quatro livros da Torá. O livro
começa com: “Estas são as palavras que Moisés
falou a todo o Israel, no deserto além do Jordão…”
(Deuteronômio 1:1). Após esta introdução o texto
muda para um monólogo entregue por Moisés na
primeira pessoa. Este é claramente um estilo
diferente dos outros livros da Torá, onde aparece o
mais familiar: "E D'us falou a Moisés dizendo: 'Fala
aos filhos de Israel...". (Aish.com)Há várias opiniões
no Talmud sobre esta questão, mas todas elas
concordam que os cinco Livros de Moisés são a
Palavra de D'us escrita por Moisés. O Talmud
afirma que se uma pessoa nega a inspiração divina
da Torá, é culpada de heresia (Sanhedrin 99a).
"Aquele que sustenta que a Torá não foi
divinamente
revelada,
os
Nossos
Rabinos
ensinaram: Porque desprezou a palavra do Eterno,
e violou o seu mandamento; essa alma será
totalmente cortada, isto refere-se àquele que
sustenta que a Torá não é do Céu". Esta opinião foi
codificada por Maimônides (Mishná Torá, Teshuvá
3:8) e reflete uma crença judaica normativa.Mas há
outra opinião que diz "Estas [repreensões] (em
Levítico) foram escritas no plural, por Moisés pela
boca do Todo-Poderoso, enquanto aquelas (em
Deuteronômio) foram escritas no singular, por
Moisés, por ele próprio". (Meguilá 31b). Assim,
embora a maioria dos estudiosos judeus e a crença
normativa seja que Moisés recebeu toda a Torá
(cinco livros) de D'us, alguns outros poderiam
aceitar que os textos em Deuteronômio pudessem

DEVARIM - DEUTERONÔMIO
O livro de Devarim, ao contrário dos livros anteriores
da Torá, foi dito à geração que estava prestes a
entrar na Terra Santa. Todos os homens e mulheres
que tinham vinte anos ou mais quando deixaram o
Egito morreram no deserto durante os quarenta
anos seguintes. Como as pessoas que ficaram eram
muito jovens para se lembrarem de tantos
acontecimentos, Moshe revê os acontecimentos
positivos, bem como os pecados que os seus pais
cometeram e os castigos que receberam, para que
esta geração evitasse cometer os mesmos erros.Em
Mishneh Torah (nome hebraico de Deuteronômio),
Moshe quer imprimir à nova geração que vai entrar
na Terra Prometida a importância de observar os
mandamentos a fim de ser abençoado e
permanecer na terra. Neste livro onde Moshe repete
a Torá, devemos estar conscientes de que Moshe
não estava interessado em apenas recontar as
histórias de Israel no deserto. Por exemplo, ele tira
uma lição da história do pecado dos espiões mas
não do bezerro de ouro. Rashi afirma que a história
deste fato é referida pela menção do lugar
chamado "Di-Zahav" (1:1), de fato este lugar não
existe na Torá ou em qualquer texto da Bíblia.
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ter sido escritos por Moisés, por ele próprio.
Agora é interessante notar que o Zôhar
introduz um conceito sobre a Torá, que se
tornou conhecido como "a Shechiná falando da
garganta de Moisés". E o Rabino Tali
Loewenthal lembra-nos "o ensino judaico diznos que a Torá existia antes da criação do
mundo sob a forma de fogo Divino. Tinha de
haver várias fases na transmissão deste fogo
Divino para os homens e mulheres do mundo
quotidiano. Os primeiros quatro livros da Torá
constituem uma etapa, num sentido ainda para
além do mundo. O Livro de Deuteronômio é
uma segunda etapa, preparando o judeu para
levar os ensinamentos da Torá à aplicação na
vida diária.” (Chabad.org) É interessante porque
na B'rit Hadashá o Rabi Shaul que também
recebeu “Toda a Escritura é inspirada por D'us e
valiosa para ensinar a verdade, convencer do
pecado, corrigir erros e treinar no viver correto;
dessa forma, quem pertence a D'us pode ser
plenamente equipado para toda boa obra. (2
Timóteo 3:16,17) A inspiração de D'us explica
desta forma: A Escritura ou a Bíblia é inspirada
por D'us, ou seja, inspirada pelo Ruach Elohim.
De acordo com a tradição judaica, Moisés
recebeu a sua inspiração da Shechiná ou
"presença divina", desta forma entendemos que
Shechiná foi a manifestação do Ruach Elohim
(Ruach Hakodesh ou Espírito Santo). De fato, o
Ruach Elohim inspirou os profetas, que
escreveram, o que eles receberam nas suas
próprias palavras. Um dos seguidores de
Yeshua, Shim'on, mais conhecido como Pedro,
escreveu isto: “porque nunca uma profecia
procedeu como resultado da vontade humana pelo contrário, pessoas movidas pelo Ruach
HaKodesh anunciaram a mensagem da parte
de D'us.” (2 Pedro 2:21). É evidente que o Eterno
inspirou os profetas na sua mente através de
visões, sonhos ou palavras e depois foi
responsabilidade dos profetas traduzir a
revelação Dele nas suas próprias palavras
escrevendo os seus livros que foram incluídos
na Bíblia. No entanto, quando a Torá diz: "E o
Eterno falou a Moisés dizendo: 'Fala aos filhos
de Israel..." as seguintes palavras são as
verdadeiras palavras que o Eterno deu a Moisés
para o povo de Israel e para nós hoje.

"Tomai para vós homens sábios, inteligentes
e conhecidos por vossas tribos, e os porei
por vossos cabeças.”
(Deuteronômio 1:13)

Di-Zahav significa literalmente "ouro suficiente" ou "abundância de ouro", é uma referência ao bezerro
de ouro, que Israel fez a partir do ouro com o qual o Eterno os abençoou quando deixaram o Egito. Esse
é talvez um pecado maior do que o dos espiões, embora tenha sido o pecado dos espiões que
condenou toda aquela geração a morrer no deserto. Ele explicou-o de uma nova forma - estava
interessado em apontar as causas subjacentes. Esta é novamente uma ligação ao Dia da lembrança de
Tisha Be'Av, que segundo a tradição é também o dia do regresso dos espiões e da sua recusa em entrar
na terra de Canaã. É por isso que na tradição, mais uma vez, este pecado do pecado de Israel é a causa
subjacente a toda a tragédia histórica (mesmo a destruição do Templo), então faz sentido tentar
compreender o que está por detrás do próprio pecado. A aprendizagem das causas do pecado ajudanos a evitar a repetição dos erros da história. Esta é a lição que Moshe queria ensinar à geração
seguinte. "Os filhos de Israel estavam de novo no limiar da Terra Prometida, tal como os seus pais, que
tinham sido maltratados, trinta e oito anos antes. Que eles não voltem a perder a Terra, como os seus
pais tinham feito pelo pecado dos exploradores"! (Leibowitz 2010,3). É evidente aqui que o pecado do
Bezerro de Ouro e as murmurações de Israel não tinham qualquer relevância particular e, por isso, não
foram referidos por Moisés. Uma das causas dos pecados de Israel foi a sua falta de unidade e amor, nas
histórias, os espiões e o povo de Israel estavam divididos, e é por isso que as primeiras palavras da
Parashá é que "Moshe falou a todo o Israel" (1:1). A conquista da terra foi adiada para evitar o
agravamento desta divisão. A nova geração parece ter compreendido esta lição e agora é "todo o Israel"
que está unido em torno dos seus líderes prontos a ouvir e a obedecer. Como povo de D'us, também nós
devemos demonstrar grande amor e unidade.

HAFTARÁ

ISAÍAS 1:1-27

Quinta-feira será o dia de Tisha Be’Av, a data da destruição dos Templos de Jerusalém. Ambos foram
destruídos no mesmo dia, com uma diferença de 650 anos entre o primeiro e o segundo. A Haftará
continua dando os motivos da destruição de Jerusalém. “O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o
dono da sua manjedoura; mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.” (Isaías 1:3). O
Eterno está tão aborrecido com Israel que lhe chama Gomorra “Ouvi a palavra do Eterno, (...) vós, povo de
Gomorra.” (10) O Eterno diz a Israel que não gosta de seus sacrifícios “De que me serve a mim a multidão
de vossos sacrifícios? - diz o Eterno. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais
cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes.” (11). O Eterno não
gosta mais dos sacrifícios de Israel, não que Ele seja contra os sacrifícios mas apenas porque as
cerimônias de Israel perderam o significado aos olhos do povo e tornaram-se meros rituais. “Não
continueis a trazer ofertas vãs; o incenso é para mim abominação, e também as Festas da Lua Nova, os
sábados, e a convocação das congregações; não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento
solene. As vossas Festas da Lua Nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece; já me são
pesadas; estou cansado de as sofrer.” (13,14). O Eterno nunca perde a esperança, Israel é sempre seu povo
“Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos; cessai de fazer o mal.”
(16). Um chamado ao arrependimento “Vinde” (18). Ele é um D’us cheio de amor e perdão “Vinde, pois, e
arrazoemos, diz o Eterno; ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos
como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã.” (18). D’us está pronto
para perdoar tudo o que Israel fez no passado. Mas se o povo não quiser se arrepender e pedir perdão, o
Eterno não poderá abençoá-los e eles seriam dominados por outro poder como Babilônia e outros. O
texto termina com uma declaração positiva: “Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os
teus conselheiros, como no princípio; depois, te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será
redimida pelo direito, e os que se arrependem, pela justiça” (26-27).

B'RIT HADASHÁ

JOÃO 14:1-4

O texto da porção da semana é o início das últimas palavras de Moshe para o povo de Israel. De acordo com a
tradição judaica, ele apresentou estes discursos incluídos no livro Deuteronômio nos últimos 37 dias de sua vida,
pouco antes de sua morte. No entanto, como sabemos, Moisés não ficou na sepultura, ele foi ressuscitado e foi
para o céu com D'us. Estas últimas palavras foram apresentadas à beira de Canaã: "Estas são as palavras que
Moisés falou a todo o Israel, no deserto além do Jordão" (Deuteronômio 1:1). O povo de Israel era a nova geração, já
que todos os que tinham mais de vinte anos no momento do Êxodo morreram no deserto. Podemos imaginar
seus pais chorando antes de morrer no deserto exortando seus filhos, a geração seguinte, a não se rebelar contra
D'us. Entretanto, eles certamente tinham medo do que encontrariam do outro lado do rio Jordão. É por isso que
Moshe lhes deu muitas palavras de incentivo: "Vejam que lhes entreguei a terra; ide e herdai a terra que o Eterno
jurou a vossos pais – a Abrahão, a Isaac e a Jacob – que daria a eles e à sua descendência depois deles.".
(Deuteronômio 1:8). Uma situação semelhante está na Bessorá de Yochanan (geralmente chamado de evangelho
de João) onde temos o último discurso de Yeshua pouco antes de sua morte e ressurreição, para estar no céu
com D'us. Este longo texto é a última noite que Yeshua esteve com seus talmidim. Foi o Seder de Pessach
incluído nos capítulos 13 a 18 deste livro, onde lemos a prisão de Yeshua e o início de seu julgamento. É
necessário esclarecer o calendário de Pessach e o que lemos na Bessorah de João. Todo judeu sabe que é
impossível para o Sinédrio prender alguém e organizar um julgamento na primeira noite e no primeiro dia de
Pessach, por isso temos que considerar que Yeshua tinha celebrado Pessach um dia antes da data oficial, um dia
antes do povo judeu celebrar o Seder. Pessach começou na sexta-feira à noite, e Yeshua celebrou seu Seder com
os discípulos na quinta-feira à noite. Os discípulos ou talmidim estavam cientes deste momento solene com seu
rabino. Yeshua já havia anunciado várias vezes que iria a Yerushalayim e, que lá, sofreria com os anciãos do povo
e os romanos "Daquele momento em diante, Yeshua começou a explicar aos talmidim que ele deveria ir a
Yerushalayim e sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos principais cohanim e dos mestres da Torah; e que deveria
ser condenado à morte, mas que, no terceiro dia, seria trazido à vida". (Mateus 16:21). No entanto, não sabemos o
quanto eles entenderam estas palavras. Sua compreensão do Messias ainda estava misturada com os
ensinamentos dos rabinos que esperavam um líder político que os livraria da ocupação romana de suas terras.
Temos no Talmud a imagem de um Mashiach ben Yosef que deveria morrer, mas não tenho certeza de que esta
idéia já era popular no primeiro século. É neste contexto que Yeshua e seus talmidim estavam reunidos em
Jerusalém para o Seder de Pessach naquela noite. Podemos ter certeza de que os talmidim não estavam
confortáveis, cheios de sentimentos mistos sobre seu futuro. Yeshua sabia disso. Em várias ocasiões, ele
demonstrou seu poder de ler o coração e os pensamentos das pessoas ao redor. É por isso que ele fez no capítulo
14 um belo discurso de esperança para seus talmidim. Ele disse: "Não se deixem perturbar. Confiem em Deus e
confiem em mim". (João 14:1). Um deles já deixou o grupo; no capítulo 13, enquanto compartilhava as matzot com
os talmidim, Yehudah Ishkeriot, decidiu provocar o fim ao vendê-lo aos líderes e aos soldados romanos. Sabendo
que agora eram apenas onze, eles estavam perturbados, não sabiam o que pensar. Sua única segurança estava
em D'us e em Yeshua. É por isso que neste ponto crucial do julgamento, quando todos gostariam de estar em
outro lugar, quando estavam pensando em escapar deste momento difícil, Yeshua lhes lembra o que é mais
importante nesta situação "confiança e fé", "não se desanimem, continuem acreditando em D'us. Vocês
reconheceram que eu sou o Messias, continuem a acreditar em mim". E Yeshua lhes dá uma grande esperança,
algo que eles nunca ouviram antes, algo com que não foi relatado por nenhum dos outros evangelhos: "Na casa
de meu Pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu lhes teria dito" (João 14:2). O shaliach Matityahu
(Mateus) estava lá, ele era um dos onze presentes, mas esqueceu esta parte do último Seder. Ele não relatou estas
belas palavras de Yeshua. Mesmo que Yeshua fosse embora muito em breve, ele morreria, e iria para a casa de
seu Pai, no céu. Por quê? O que acontece? Por que Yeshua não poderia parar tudo agora, e trazer agora mesmo o
reino de D'us sobre a terra? Apenas porque seu ministério ainda não está terminado. Ele tem uma obra a fazer,
uma tarefa a realizar no céu. Esta tarefa é preparar uma casa para seus discípulos e para seu povo. É por isso que
ele completa estas palavras de esperança com uma promessa: "Pelo fato de eu ir e lhes preparar um lugar,
voltarei para levá-los comigo; para que, onde eu estiver, vocês estejam também. Além disso, vocês sabem para
onde vou; e também conhecem o caminho para lá" (João 14:3,4). Que promessa maravilhosa, o Messias não
abandonará seus discípulos nem seu povo. Sua vontade continuará sua tarefa no céu e, quando tudo estiver
pronto, ele voltará para apresentá-los e a nós no reino glorioso de seu Pai. Podemos considerar que isso veio

primeiro como o Mashiach Ben Yosef - seu pai se chamava Yosef - e voltará como Mashiach Ben David. Essa é a
grande promessa que recebemos de Yeshua Ben Yosef, essa é a promessa que devemos manter em nosso
coração o que quer que possa acontecer na Terra. O que Yeshua tem que fazer enquanto está na cruz, e antes de
morrer, ele gritou em voz alta: "Está consumado!" (João 19:30). O que foi acabado? A primeira fase de seu trabalho.
Recordemos que o ministério ou obra de Yeshua foi apresentado alegoricamente no Mishcan ou Santuário do
deserto e no Templo de Jerusalém. Três lugares estavam lá: Primeiro, o pátio com o altar para o sacrifício,
segundo, o lugar sagrado com a Menorá, o shulchan para o pão proposto e o altar para o incenso, e terceiro, o
lugar Santíssimo onde estava o trono da presença Divina, a arca do pacto. O primeiro lugar representa a terra
onde Yeshua tem que ser sacrificado. O segundo lugar é onde Yeshua foi após sua ressurreição a fim de
interceder por seu povo e perdoar seus pecados que foram transferidos simbolicamente na presença de D'us, e o
terceiro lugar que foi usado somente em Yom Kipur é uma terceira fase do trabalho de Yeshua que será uma
purificação simbólica do povo de D'us, pouco antes de voltar à terra para introduzir seu povo no reino Divino com
grande alegria. Tudo isso é explicado em detalhes na carta escrita aos Hebreus nos Escritos Apostólicos e
também no livro de Êxodo (ou Shemot) onde temos toda a descrição do santuário que seguiu as instruções de
D'us para construí-lo.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

A ESPOSA DE OUTRO HOMEM
Durante o tempo do sábio Vilna Gaon, um incidente muito estranho ocorreu na sua cidade. Um jovem casal
tinha-se casado, e pouco tempo depois, o marido desapareceu sem deixar rasto. A pobre esposa foi deixada
como uma aguná, uma viúva impedida de voltar a casar porque o seu marido poderia ainda estar vivo. Trinta
anos se passaram, e então, um dia, um homem apareceu à sua porta e declarou: "Minha querida esposa, estou de
volta! Depois contou-lhe uma longa história sobre o que o tinha impedido de regressar durante tantos anos. A
mulher olhou para o homem e não o reconheceu como seu marido. Mas, mais uma vez, ela não podia ter a
certeza de que ele não o era. Trinta anos de mudanças de vida numa pessoa. Também desvanecem a memória,
especialmente nos tempos em que não havia fotografias. O homem tinha mais ou menos a mesma construção e
coloração que o seu marido. As suas características não eram realmente diferentes. O seu rosto era desgastado
pelo tempo e pelos elementos, e era difícil imaginar como ele poderia ter sido trinta anos antes. Não era
impossível que este fosse o seu marido. E mesmo assim, ele não parecia familiar. Ela expressou as suas reservas
ao homem, e ele foi muito compreensivo. "Teste-me", disse ele. "Faça-me qualquer pergunta sobre a nossa vida
juntos. Veja se eu sei as respostas". Então, ela fez-lhe perguntas, e ele tinha todas as respostas. Ele sabia tudo
sobre as suas famílias, o dia do seu casamento, a sua casa, incluindo alguns detalhes íntimos que só os dois
poderiam ter sabido. Mesmo assim, continuou desconfiada, e decidiu procurar o conselho do beit din, o tribunal
judaico. Os juízes do beit din interrogaram extensivamente o homem, mas não conseguiram apanhá-lo num erro.
Ele foi muito convincente. No entanto, a sua mulher não estava convencida, o que era certamente motivo de
suspeita. O que deveriam eles fazer? Procuraram o conselho do Vilna Gaon. "Levem o homem à sinagoga", disse o
Gaon. "Peçam-lhe que aponte o seu makom kavua, o lugar onde normalmente se sentava". Levaram-no para a
sinagoga e pediram-lhe para apontar para o seu lugar. O homem pensava e pensava, mas ele não o conseguia
fazer. Então, ele recuou e admitiu que tinha aprendido todas as suas informações com o marido a quem tinha
feito amizade muitos anos antes. O Vilna Gaon tinha posto o dedo na ferida do plano diabólico deste homem.
Assumindo que o homem era um impostor que procurava ir viver com a mulher de outro homem, ele estava
obviamente longe de ser uma pessoa justa. Tal pessoa procuraria todos os tipos de detalhes importantes para
"provar" a sua identidade, mas não lhe ocorreria descobrir o lugar do marido na sinagoga ou qualquer outro
assunto sagrado na vida judaica. (aish.com)

UM HOMEM DE PALAVRAS
O Midrash pergunta: "Como é que aqui a Torá diz “Estas são as palavras que Moisés falou” (Deuteronômio 1:1), no
entanto, no Livro do Êxodo, quando D'us diz a Moshe para ir falar ao Faraó e ao povo hebreu no Egito, Moshe
responde: "Oh D'us, eu não sou um homem de palavras..." Moshe afirma que não pode falar! O Midrash responde:
"O rabino Tanchuma disse, isto é comparado a um vendedor ambulante que andava por aí vendendo material.
Onde quer que fosse, ele gritava: "Tenho lã especial para vender". Uma vez que ele passou pelo palácio. O rei
chamou-o e perguntou-lhe: "O que está vendendo?". O vendedor ambulante respondeu: "Não tenho nada para
vender! Mas acabei de o ouvir anunciar que tem lã especial para vender!", perguntou o rei. O vendedor respondeu:
"É verdade que anunciei que tenho boa lã para vender". Mas isto é para a pessoa comum. Para ti, meu rei, que és
tão poderoso e que tens os materiais mais caros que podem ser encontrados, para ti não tenho nada para vender
e nada que tu comprasses"! O mesmo diz o rabino Tanchuma estava com Moshe. No arbusto ardente, na
presença do Eterno, Moshe afirmou que não era um homem de palavras. Mas agora diante do povo ele era de
fato um homem de palavras. É por isso que a Torá diz: “Estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel”
(Deuteronômio 1:1).

"EU SOU JUDEU!"
Houve um convertido da cidade de Topol que se recusou a deixar seus companheiros judeus, quando eles foram
enviados para os campos de extermínio na Polônia. Ele foi preso em campo de detenção de Zholina para
aguardar a chegada do trem de deportação. Alguns colaboradores eslovacos vieram e procuraram por ele lá e
ofereceu-lhe a oportunidade de “voltar para casa”. “Você não é um judeu, até onde sabemos”, um jovem guarda
disse a ele. “Você é um de nós, e você pode levar a sua família com você e ir para casa”, disse ele insinuante. Mas
Avraham Klein gritou: “Eu sou judeu! Sou como todos os outros judeus! Vou com todos eles para a Polônia para
sofrer. Nem você nem qualquer outro como você vai me mandar para casa. Só o próprio D'us pode fazer isso.

CANTO DA INSPIRAÇÃO

Na conquista de Gilead e Basan havia muitos que se recordavam dos acontecimentos que,
quase quarenta anos antes, haviam em Cadesh condenado Israel à longa peregrinação no
deserto. Viam que o relato dos espias a respeito da Terra Prometida era correto em muitos
aspectos. As cidades eram muradas e muito grandes, e eram habitadas por gigantes, em
comparação com estes os hebreus eram simples pigmeus. Mas podiam agora ver que o
erro fatal de seus pais fora não confiar no poder de D’us. Isso, apenas, os impedira de
entrar logo na boa terra. (PP, 318)

Mais tarde, ao escolher setenta anciãos para com eles repartir as responsabilidades da
liderança, Moisés foi cuidadoso em selecionar para seus auxiliares homens que possuíssem
dignidade, são juízo e experiência. Em suas instruções a esses anciãos ao tempo em que
foram ordenados, ele esboçou algumas das qualificações que habilitam um homem a ser
dirigente sábio na igreja. “Ouvi a causa entre vossos irmãos,” disse Moisés, “e julgai
justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não
atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande: Não
temereis a face de ninguém, porque o juízo é de D'us”. Deuteronômio 1:16,17 (AA, 51)

Parashá Infantil

Devarim

ְ ּדבָ ִרים

"Já fazia quarenta anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, e no primeiro
dia do décimo primeiro mês Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor D’us havia
mandado que ele falasse." (Deuteronômio 1:3 - NTLH)

