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NOTÍCIAS

NOTÍCIAS DA HOLANDA
Hubert Pauletta, que é o tradutor do nosso boletim em holandês
e que vive em Roterdã (Holanda) lembra-nos que no dia 5 de
Maio de 1945, a Holanda foi libertada da ocupação alemã. Nesta
ocasião, e para se juntar a alegre celebração da liberdade, a
Revista Adventista local publicou um artigo sobre as ações de
alguns membros adventistas que salvaram judeus em risco de
vida."Em 27 de janeiro de 2020, o mundo relembrou os horrores
do campo de concentração de Auschwitz. Durante essas
comemorações nos círculos adventistas, relatos surgiram em
vários lugares sobre como alguns adventistas na Europa fizeram
todo o possível para salvar judeus e evitar que fossem
transportados para Auschwitz ou para outros campos de
concentração.Bem conhecido é Jean Weidner e a rota de fuga
Holanda-Paris que ele montou, que salvou centenas de judeus. A
fascinante história de como o empresário adventista holandês
nascido em Bruxelas arriscou a sua vida ao resgatar judeus foi
descrita em detalhes por Megan Koreman há alguns anos no
livro Gewone Helden, publicado no Boom in Meppel.Menos
conhecido é o que foi feito na Hungria por László Michnay, que
escondeu mais de cinquenta judeus na igreja adventista central
de Budapeste, que ficava perto do gueto judeu.As histórias sobre
a ajuda aos judeus também vêm de Riga, a capital da Letônia.
Por exemplo, duas irmãs adventistas esconderam um rapaz
judeu de 17 anos, Ysack Kleimanis, no seu apartamento. Mais
tarde ele tornou-se um pastor de sucesso na igreja Adventista da
Letônia". E tenho a certeza de que todos nos lembramos da
história de Anne Frank.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES
Estamos vivendo um tempo desafiante, mas de oportunidades. A maioria das nossas congregações estão
organizando reuniões online utilizando o Zoom, Skype, Facebook Live e outras plataformas. Parece que o Zoom é a
plataforma preferida para muitas destas reuniões. Para aqueles que não estão familiarizados com o Zoom, é uma
plataforma através da qual conferências, palestras, reuniões, conversas e aulas podem ser organizadas. Podem ser
conectadas até 300 pessoas simultaneamente, sendo possível a interação em tempo real. Pode ser utilizada em
diferentes línguas em https://zoom.us. Estas oportunidades permitem a cada congregação ou grupo divulgar as
suas reuniões através da Internet e atrair um público muito maior do que as reuniões físicas. Proponho que
organizemos nossa própria ferramenta de comunicação onde podemos centralizar e promover todas as nossas
reuniões online, listando a Data, Hora, Fuso Horário, Tópico, Nome do Orador ou Anfitrião, Idioma, e um endereço
da plataforma ou informações de contato para que as pessoas possam se conectar a essas reuniões. Seria óptimo
ter uma audiência mundial em algumas reuniões.Sei que tais reuniões estão sendo organizadas nos EUA, Ucrânia,
Nova Zelândia, Brasil e talvez em outros locais. É tempo de sermos organizados e usar esta pandemia como uma
oportunidade para estender os nossos ministérios para tocar muito mais pessoas do que as que poderíamos
alcançar de outra forma. Peço a todos os líderes de uma Congregação ou Ministério Judaico do mundo que me
enviem um e-mail com o tipo de informação acima referida sobre os seus encontros e publicaremos. O objetivo é
multiplicar os nossos anúncios no maior número possível de websites, para tocar o maior número de pessoas
possível. Estes websites poderiam incluir o website da sua congregação, do seu ministério, ou um website
internacional como o Shalom Adventure. Por favor, envie-me um e-mail para eloferr@gc.adventist.org com as
informações de acesso à sua reunião online. Acredito que este passo para uma comunicação organizada entre nós
aumentará o sucesso do nosso ministério.

PARASHÁ EMÓR
LEVÍTICO 21:1-24:22
Os cohanim recebem a ordem de evitar contato
com cadáveres com o objetivo de manter um alto
padrão de pureza. Somente podem comparecer no
funeral de sete parentes próximos: pai, mãe, esposa,
filho, filha, irmão e irmã solteira. O Cohen Gadol
(Sumo Sacerdote) não pode estar no funeral de
qualquer parente. Algumas restrições maritais são
ordenadas aos cohanim e o povo deve honrá-los. As
irregularidades físicas que invalidam um Cohen de
servir no Templo são detalhadas. A Terumá, um
dízimo de produtos, dado aos cohanim, só pode ser
comido pelos cohanim e sua família. Um animal
pode ser sacrificado no Templo somente após seu
oitavo dia de vida e deve estar livre de qualquer
defeito físico. O povo é ordenado a santificar o
Nome de D’us assegurando-se de que terá um
comportamento exemplar, estando prontos para
render suas vidas em vez de assassinatos, praticar
relações sexuais ilícitas ou adorar ídolos. As
características especiais do Shabat e das festas são
descritas, e o povo deve cessar as ações de criação
nestes dias. Grãos novos não podem ser comidos
até que o ômer da cevada seja oferecido no
Templo. A Torá explica as leis de preparação do
óleo da Menorá e assar o lechem hapanim (pão de
sua face) no Templo. Um homem blasfema a D’us e
é executado conforme descrito na Torá.

EMÓR E SANTIDADE
O livro de Vaicrá ou Levítico, dado por D'us através de
Moshe, contém várias leis especificamente para os
cohanim - é por isso que este livro é chamado em
hebraico, Torat Hacohanim (Leis dos Sacerdotes). É
por isso que começa novamente esta Parashá: “E o
Eterno disse a Moisés: "Fala aos sacerdotes, filhos de
Aarão, e lhes dirás:” (Levítico 21:1). Este é o livro
central na Torá que prescreve a Israel como eles
podem obter o perdão. É por isso que desde o início
da nossa leitura deste livro nós lemos uma série de
leis específicas dadas por D'us para os sacerdotes. A
maioria dessas leis são para o perdão de Israel
através dos serviços do Santuário e esses serviços são
a ilustração do plano de salvação preparado por D'us
desde a eternidade. Outro ponto importante deste
livro é que ele trata da santidade de cada crente que
aceita seguir a Torá. Neste livro a expressão "o Eterno
falou com Moshe, dizendo" é repetida 31 vezes no
Levítico. A palavra "lemor", é a forma infinitiva do
verbo hebraico 'amar, que deu a Emor o título
imperativo da Parashá. O significado completo do que
Moshe está dizendo aos Sacerdotes deve ser
comunicado a eles e aos seus descendentes depois
deles, a fim de levar estas instruções a sério. Esta
palavra, que significa "contar" ou "dizer", tornou-se
muito popular na tradição judaica - até deu o nome a
uma categoria de sábios, os "Amoraim". Como o
maior

"E o santifícarás, porque o
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אֱ מ ֹר

sacrifício de teu D'us ele
oferece. Será santo para ti,
porque Eu, o Eterno, vosso
santificador, sou santo!”
(Levítico 21:8)

grupo de sábios de Israel, eles foram importantes
intérpretes da Bíblia. Para entender a história judaica,
devemos lembrar que várias gerações de Chachamim
(sábios de Israel). Os primeiros séculos de
interpretação da Bíblia foram chamados de Tanaim
(séculos I e II), este termo, segundo a Enciclopédia
Judaica, vem de "tanna" que deriva do aramaico "teni"
ou "tena" (para ensaiar ou para ensinar). Eles eram os
"professores" da Torá. A geração seguinte de
chachamim foram os Amoraim (séculos III e IV), que
foram os contadores do que ouviram dos seus
mestres, os Tanaim.

A FAMÍLIA DO SACERDOTE
Enquanto os Cohanim estão proibidos de estar
perto de um cadáver, a Torá continua: “salvo por sua
mulher, que é próxima a ele, por sua mãe, por seu
pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão”
(Levítico 21:2). Há algumas exceções à proibição de
estar próximo de um cadáver. O Eterno
compreende que perder um parente próximo pode
ser muito doloroso, reconhece a dor e aceita que, no
seu caso, um Cohen pode aproximar-se dos seus
parentes e chorar por eles. Mas o que é estranho, é
que aparentemente, parece que a esposa do
sacerdote não está incluída na lista dos parentes.
Temos o mesmo entendimento na enumeração do
4º mandamento que é sobre o Shabat: “no qual tu,
teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e
teu prosélito que estiver em teus portões” (Êxodo
20:10). Recordemos que quem é casado sabe que a
sua mulher faz parte de si mesmo, a sua mulher
torna-se ainda mais próxima dele do que os seus
pais ou os seus irmãos ou irmãs, como diz a Bíblia: “e
assim serão como uma só carne” (Gênesis 2:24).
Como é que a Bíblia não menciona a esposa do
padre? A palavra hebraica para parentes é she'eiro, e
Rashi, um dos maiores comentaristas bíblicos
judeus interpreta esta palavra como dizendo Ishtô,
que significa "sua esposa". De facto, a raiz da palavra
she'ir é usada em Gênesis 45:7 onde significa
"remanescente", o "remanescente na terra" ou o
"remanescente na terra" depende de como
traduzimos a expressão hebraica ba'aréts. O povo
judeu prefere "resquício na terra" que está
relacionado com os descendentes. Os comentaristas
judeus afirmam então que a sua mulher está
incluída nesta expressão porque "é através dos filhos
que a mulher suporta que a continuidade da
memória de um homem está assegurada". Os
familiares ou a sua esposa e filhos são chamados de

"remanescentes" porque através da sua família ele
continua vivo, mesmo quando ele já não está
fisicamente presente. Outra questão sobre este
verso, é que normalmente a descrição de uma
família começa com o pai, continua com a mãe e
depois com os filhos, mas aqui, neste texto, quando
se trata do Cohen a "mãe" é mencionada em
primeiro lugar. A Torá expressa duas leis sobre os
sacerdotes com a variação em sequência. No caso do
Cohen Gadol (sumo sacerdote) a proibição de se
contaminar pelo pai é mencionada primeiro para
enfatizar que mesmo ao pai, de quem herdou o
Kehunah Guedolah (sumo sacerdócio), ele está
proibido de se contaminar: “E o sumo-sacerdote
entre seus irmãos, sobre cuja cabeça for derramado
óleo da unção e for consagrado para vestir as vestes
sagradas, não deixará crescer seu cabelo (no seu
luto) e não rasgará suas vestes; 11 e não se chegará
aos mortos; não se fará impuro por seu pai e por sua
mãe.” (Levítico 21:10,11). Mas no caso de um Cohen
geral, fala-se primeiro da sua permissão para se
contaminar pela mãe, para nos dizer que se pode
contaminar por ela, mesmo que ela não fosse de
ascendência de Cohen - não da tribo de Levi.

O D'US DOS VIVOS
Na semana passada falamos sobre Kedoshim, a
santidade do povo de Gd's. Nessa parashá
descobrimos que todas as leis dadas aos Cohanim
deviam contribuir para a sua santidade, por isso o
texto continua dando cada vez mais leis aos
Cohanim e no verso seguinte descobrimos as razões
de todas essas leis. “Serão santos para seu D'us, e
não profanarão o Nome de seu D'us; pois eles
oferecem as ofertas queimadas do Eterno e o pão de
seu D'us, e serão santidade.” (Levítico 21:6). É pela
sua santidade, não só dentro do Santuário, mas
também fora dele, que eles devem ser santos. Eles
podem profanar a si mesmos e o nome de D'us pela
proximidade de um cadáver, porque o Eterno é o
D'us dos vivos. É por isso que Yeshua disse: “Ele não
é D'us dos mortos, mas dos vivos!” (Mateus 22:32).
Nos Tehilim lemos: “Nem os mortos nem os que
descem à região do silêncio podem louvar ao
Eterno.” (Salmo 115:17), e o Eclesiastes confirma que
os mortos nada sabem, e é por isso que não podem
adorar o Eterno: “Entretanto, para os vivos ainda há
esperança, pois mais vale um cão vivo que um leão
morto. Pois sabem os vivos que hão de morrer, mas
nada mais podem saber os mortos, nem tampouco
há para eles ainda qualquer recompensa, pois até
sua recordação já foi esquecida. Perdido está
também seu amor, seu ódio, até sua inveja, e não
têm mais qualquer porção no que ocorre sob o sol.”
(Eclesiastes 9:4-6). Os vivos somente podem declarar
os atos de graça do Eterno.

O louvor a D'us não decorre da fraqueza do
homem, mas da força da sua liberdade moral.
Para um Cohen ficar ao lado de um cadáver,
sinal de morte e pecado, seria uma profanação
do Seu nome. Como diz o rabino Samson
Hirsch: "A verdadeira concepção pela qual o
Eterno deseja ser percebido seria assim
distorcida no seu próprio oposto."

Mesmo que a semana de sete dias venha de
D'us e tenha origem na criação do mundo
(Gênesis 2:1), nosso tempo é baseado em uma
semana de sete dias. Apenas o Shabat é
dedicado a D'us e à adoração. O Eterno
transcende a semana ordinária e dá um
significado especial ao oitavo dia. Representa o
dia depois, o dia depois da santidade de
Shabat. Representa o dia adicional após os sete
dias de Sucot, o Shemini Atsêret. É o dia
escolhido por D'us para a circuncisão de um
recém-nascido.
É por isso que podemos
concordar com a tradição judaica que diz que o
número
oito
representa
"Sua
Santidade
sublime". Antes deste número oito, o oitavo dia,
um animal não é adequado para ser dedicado e
sacrificado para D'us. Neste mesmo contexto, é
interessante notar que Yeshua Hamashiach
estava à espera do oitavo dia, o dia depois do
Shabat, antes de ser ressuscitado. E há um
conto judaico que diz que na Era do Mashiach,
mereceremos
uma
maior
revelação
da
divindade e, portanto, a harpa do Mashiach será
composta por oito cordas, mais uma do que a
harpa de sete cordas do Bet Hamikdash
(Templo) (Arachin 13b).

O conceito de Santidade está presente em
quase todas as Parashot de Vaicrá. Agora é o
conceito de Kidush Hashem ou santificação do
nome de D'us. Eles são muito importantes no
capítulo 22. D'us lembra aos Cohanim como
eles são e devem ser sagrados: “E o Eterno falou
a Moisés, dizendo: "Fala a Aarão e a seus filhos
para que se separem (quando estiverem
impuros) das santidades dos filhos de Israel,
que eles santificam para Mim, e não profanem
o Nome de Minha santidade – Eu sou o Eterno!
Dize-lhes:
Qualquer
homem
de
vossa
descendência, em vossas gerações, que se
aproximar (para comer) das santidades que
santificarem os filhos de Israel para o Eterno
tendo sobre si impureza, aquela alma será
banida diante de Mim – Eu sou o Eterno!” (1–3).
Santidade significa ser separado e sobre os
Cohanim
consagrados,
isto
é,
ser
completamente dedicado ao seu trabalho.
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KIDUSH HASHEM

O SACRIFÍCIO ADEQUADO
Nesta Parashá, temos também instruções sobre
o sacrifício adequado: "E o Eterno falou a
Moisés, dizendo: "O boi, o carneiro ou a cabra,
quando nascerem, ficarão por sete dias atrás de
sua mãe, e do oitavo dia em diante serão
aceitos por sacrifício, como oferta queimada ao
Eterno.” (Levítico 22:26,27). Alguns podem
pensar que, uma vez que os animais não são
seres humanos, o tempo é irrelevante para eles,
pelo que são adequados para um sacrifício ao
Eterno, assim que nascem. A Torá diz que não.
É preciso esperar até ao oitavo dia antes de
poder ser oferecido. É interessante notar o
significado do número oito da Bíblia. Ela
transcende o reino do nosso mundo comum e
físico, e se refere ao mundo santo, ao mundo
espiritual.

"Seis dias se trabalhará, e no sétimo dia
será Shabat [sábado] de total descanso,
santa convocação, nenhum trabalho
fareis; é Shabat para o Eterno, em todas
as vossas moradas.”
(Levítico 23:3)

TER MISERICÓRDIA
É interessante descobrir o quanto a Torá é um incentivo para ser sensível ao sofrimento dos animais: “E vaca
ou ovelha, a elas e às suas crias (mãe e cria) não degolareis no mesmo dia.” (Levítico 22:28). A Torá proíbe-nos
de abater uma vaca e o seu bezerro no mesmo dia. Ou abatemos os animais para fins alimentares ou para os
trazer como sacrifícios durante os dias do Templo. Não temos a certeza de que o animal que vê outro animal
sendo abatido antes dele o faça sofrer, razão pela qual a tradição judaica não viu nesta mitsvá uma questão
de sofrimento animal, mas muito mais porque a Torá gostaria de ajudar homens e mulheres a serem sensíveis
e a não terem o prazer de tirar uma vida, mesmo a de um animal. Isto poderia desenvolver em nós traços de
mau caráter. Os nossos sábios dizem-nos que um dos traços de carácter em que o povo judeu se distingue é
a misericórdia (Rachmanut). Os sábios dizem que se pode identificar um descendente do Patriarca Avraham
pelo facto de ele ou ela ser misericordioso para com os outros. "A qualidade da misericórdia identifica os
descendentes de Avraham Avinu (nosso pai) - a semente de Israel como está escrito em Deuteronômio 13:18:
"para que o Eterno Se aparte do furor da Sua ira, tenha piedade de ti, Se compadeça de ti e te multiplique,
como jurou a teus pais.", ou seja, D'us lhes dará a qualidade da misericórdia". (Orchot Tzadikim 7:10-12)

HAFTARÁ

EZEQUIEL 44:15-31
Apesar de o Eterno ter dito tantas vezes que Israel não é fiel, nesta Haftará aprendemos que Ele ainda tem
entre seu povo pessoas que Lhe permanecem fiéis. Entre eles, está a família do Sumo Sacerdote. “Já os
sacerdotes-levitas, filhos de Tsadoc, que guardaram o Meu Santuário quando os filhos de Israel se afastaram
de Mim, eles virão para oficiar perante Mim e portar as oferendas de gordura e sangue – diz o Eterno D’us.”
(Ezequiel 44:15). Foi um grande privilégio para esta família receber tal aprovação de D’us. “Eles entrarão no
Meu Santuário, aproximar-se-ão de Minha mesa para oficiar perante Mim e serão responsáveis por cumprir
Minhas determinações.” (Ezequiel 44:16). Então o texto detalha os regulamentos sacerdotais:
• Nenhum sacerdote deve beber vinho se entrar na câmara do Templo.
• Não podem casar com uma viúva ou divorciada, somente com uma virgem.
• Devem ensinar a diferença entre o santo e o profano.
• Ensinar a diferença entre o limpo e o impuro.
• Numa controvérsia, deve agir como juiz e decidir de acordo com as leis de D’us.
• Devem ser herança do Eterno.
No texto da parashá, há o capítulo 23 de Levítico que apresenta o Shabat e as festas de Israel, entre elas o
Yom Kipur: “Mas aos 10 dias deste sétimo mês é o Dia das Expiações [Iom Hakipurim]; convocação de
santidade será para vós, e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Eterno.” (Levítico 23:27).
CANTO DA INSPIRAÇÃO
A Haftará fala nesta maneira sobre a família do sacerdote porque é um lembrete de várias leis e regras dadas
a eles e regras sobre o Yom Kipur. “E quando adentrar o Santuário para lá oficiar, no pátio interior apresentará
sua oferenda por pecado – diz o Eterno D’us.” (Ezequiel 44:27).
Lembremos que como a Kehilá de Yeshua fomos feitos "os cohanim do rei, a nação santa" (1 Pedro 2:9), e as
nossas responsabilidades são as mesmas de Tsadoc e dos sacerdotes como descrito em Ezequiel. Nós somos
os mestres do mundo, devemos ser um exemplo de manter a Torá e o Shabat, e então seremos uma bênção
para o mundo, levando as pessoas a acreditarem em Yeshua.

B'RIT HADASHÁ

REVELAÇÃO 1:4-6
Uma questão que nos pode vir à mente é: "Qual é o valor do livro de Levítico para nós, seguidores de Yeshua, que
somos membros do pacto renovado"? Na minha opinião, este livro deve ter um grande valor para cada crente no
Yeshua. Hoje, o Templo já não existe, e depois os descendentes de Levi e Aharon já não estão executando o seu
serviço como Sacerdotes. Yeshua iniciou uma nova geração de Sacerdotes; uma nova ordem de Sacerdotes. Nos
Tehilim (Salmos) está escrito sobre outra ordem de Sacerdotes: “O Eterno, que não Se arrepende nem desfaz Sua
palavra, jurou: 'Para todo o sempre serás um sacerdote, porquanto és o rei da justiça.'” (Salmo 110:4).” O Salmo 110
é interessante. É claro que é um Salmo profético. Foi escrito pelo Rei David. Disse ele: “Assenta-te e espera à
Minha direita, enquanto de teus inimigos faço um descanso para teus pés.” (Salmo 110:1), David ouviu a voz do
Eterno, e o Eterno fala com "Meu Senhor" Adoni, que é esse "Senhor" Não David, isso é certo, porque no versículo
4, o Eterno dá-lhe o sacerdócio e sabemos que David, Salomão, e qualquer um dos seus descendentes recebeu o
sacerdócio, exceto Yeshua, que o recebe do sacerdote João ou Yochanan, o batizador. Mas antes de lhe dar o
pleno poder do sacerdócio, o Eterno disse: "enquanto de teus inimigos faço um descanso para teus pés."
Sabemos que Yeshua não faltou ter inimigos. Então o texto do Salmo 110 está claramente escrito no tempo
futuro: “De Tsión estenderá o Eterno o cetro de tua força e te fará dominar teus inimigos! No dia da tua batalha,
teu povo, voluntariamente, a ti se juntou, pois percebeu a santidade majestosa de que já eras possuidor antes
mesmo de nascer. Tens a pureza e a inocência da juventude como se fora o orvalho recém-caído.” (2,3). Trata-se
de um governante, não o rei David, mas novamente o rei Messias que governará com este esplendor mencionado
no texto. Então o Messias será o único que acumulará os dois títulos Rei e Sacerdote: “Eterno, que não Se
arrepende nem desfaz Sua palavra, jurou: 'Para todo o sempre serás um sacerdote, porquanto és o rei da justiça”
(Salmo 110:4), mas o seu sacerdócio será outro que não o sacerdócio de Aharon, ou do Levítico. Será o sacerdócio
de acordo com Melchitsedek. Uma das particularidades de Melchitsedek era a sua universalidade, ele não era
judeu, mas um descendente de Nôach. E foi reconhecido tanto por judeus (Avraham) quanto por goyim (nações
ao seu redor). Por isso ele foi aceito como rei de Salém (Jerusalém), mas há aqui um jogo de palavras com a
palavra Shalom. Ele era um rei de paz, e pelo seu nome Rei (melchi) ou justiça ou retidão (tsedek). Rei da paz e
da justiça, que é exatamente a obra do Messias. O Messias será o único que conseguirá trazer paz e justiça sobre a
terra. Este Melchitsedek que viveu no tempo de Avraham, em Jerusalém, foi o único que ocupou ao mesmo
tempo o cargo de rei e sacerdote, e isto na cidade simbólica de Jerusalém. O Salmo 110 é uma profecia
messiânica, isto é, uma profecia que é sobre o Messias, por isso os Escritos Apostólicos fizeram esta aplicação de
Melchitsedek a Yeshua: “onde o predecessor entrou a nosso favor, isto é, Yeshua, que se tornou um kohen
hagadol para sempre, comparável a Malki-Tzedek.” (Hebreus 6:20). Nesta carta de Hebreus, Yeshua é chamado de
"sacerdote" ou "sumo sacerdote" mais de vinte vezes. E a particularidade de Yeshua, é que ele também é "rei",
como Melchitsedek foi rei: “Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os chamados, escolhidos e fiéis vencerão com
ele ” (Revelação 17:14). Ainda mais do que Rei, mas "Rei dos Reis". Novamente no texto da Revelação, o Messias é
identificado a D'us que é o Rei dos reis e Senhor dos Senhores (Deuteronômio 10:17; Salmo 136:2, 3; Daniel 2:47).
Yeshua é o Sumo Sacerdote do Pacto Renovado escolheu quem será sacerdote em seu reino: “que fez de nós um
reino, isto é, cohanim para D'us, seu Pai, a ele sejam glória e domínio para todo o sempre! Amém.” (Revelação 1:6).
Ele fez de "nós" (Seu povo) um reino de sacerdotes. "Nós" significa cada um de nós, que escolhemos acreditar em
Yeshua como seu Messias, nosso Rei, nosso Sumo Sacerdote. Este texto é um retorno ao plano original de D'us.
Originalmente, D'us queria que todo o povo fosse sacerdote, não apenas uma tribo entre as doze. “E vós sereis
para Mim um reino de sacerdotes e um povo santo!” (Êxodo 19:6), Então o sacerdócio foi dado a Aharon e seus
descendentes como recompensa pelo seu serviço ao Eterno, mesmo que alguns não estivessem felizes por o
sacerdócio ter sido dado ao irmão de Moshe (Números 16) e depois de confirmar a escolha de Aharon através da
vara que floresceu, D'us dá uma forte confirmação em Números 18:1. Simão Pedro também chama os seguidores
de Yeshua de “cohanim” (1 Pedro 2:4,5), e no verso 9 ele descreve nossa missão de “Aquele que os chamou das
trevas para sua maravilhosa luz.” Assim, se somos sacerdotes do pacto renovado, temos de oferecer serviços
espirituais a D'us. E, como sacerdotes, o livro do Levítico nos dá instruções para nós. Aqui estão alguns exemplos:
“Vinho e bebida forte não bebereis” (Levítico 10:8–11). Segundo o Levítico, não devemos beber álcool em momento
algum, o que é confirmado pelo rabino Shaul: “Não se embriaguem com vinho, porque perderão o controle. Em
vez disso, continuem sendo cheios do Espírito.” (Efésios 5:18). Outro exemplo é Santidade: “Serão santos para seu
D'us, e não profanarão o

Nome de seu D'us; pois eles oferecem as ofertas queimadas do Eterno e o pão de seu D'us, e serão santidade.”
(Levítico 21:6). Portanto, ser santo, também é, de acordo com Pedro: “Ao contrário, seguindo o Santo que os
chamou, tornem-se santos em tudo o que fazem; 16 porque o Tanach diz: 'Vocês devem ser santos, porque eu
sou santo'” (1 Pedro 1:15,16). Pedro está a citar aqui Levítico 11:46. Ser santo não significa ser perfeito, mas ser
separado para o serviço de D'us. Estudemos mais o livro de Levítico para entender o que o nosso Messias, o nosso
D'us está esperando de nós como Seu povo escolhido, Seu sacerdócio real, e servos.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

VOCÊ ME AMA?
O rabino Moshe Leib de Sassov disse: "Aprendi o verdadeiro significado desta mitsvá com um camponês russo".
Uma vez vi dois camponeses sentados e bebendo juntos. Um deles virou-se para o seu amigo e disse: "você me
ama? "Claro. Eu amo-o muito", respondeu o outro. "Nesse caso, diga me o que me falta", contestou o primeiro.
"Como devo saber o que lhe falta quando não me disse?", respondeu o segundo camponês. O seu amigo deu um
suspiro profundo e disse: "Se você não sabe e sente o que me falta, como pode afirmar que me ama de verdade"?
O rabino Moshe Leib explicou que isto lhe ensinou que "amar o próximo" significa conhecer e sentir o que falta à
outra pessoa e ajudá-la nessa área.

AMOR DE AMIGO
Um homem foi condenado à morte. Enquanto o levavam para a forca, seu amigo veio correndo, gritando em
suas costas: "Não o enforquem". Ele não é culpado! Eu é que sou o culpado!" Ao mesmo tempo, o que estava
sendo levado para a forca disse: "Não acreditem nele. Ele está mentindo, eu sou o culpado"! O caso foi devolvido
ao rei, que disse aos juízes para o ouvirem de novo. O processo foi reaberto e, no final, ambos foram considerados
inocentes. O rei perguntou-lhes então: "Ambos sabiam que eram inocentes, porque é que cada um de vocês
afirmou que tinha cometido o crime? Cada um respondeu: "Eu amo o meu amigo de todo o coração e sabia que
ele era inocente". Eu estava pronto para fazer qualquer coisa, até a dar a minha vida, para que ele vivesse"! O rei
exclamou então: "Com dois grandes amigos, aceitem-me também como amigo". D'us diz: "Ama o teu próximo
como a ti mesmo, eu sou o Eterno". Entre amigos que se amam como eles próprios, eu também quero estar lá,
como seu amigo.

AMAR UNS AOS OUTROSC A N T O

DA INSPIRAÇÃO

O grande Rabino cabalista Chayim Vital explica a ligação entre, "Amarás o teu próximo como a ti mesmo e, "Eu sou o
Eterno" como se segue: A palavra hebraica para "amor" é "Ahavá" que tem um valor numérico de 13 (1+5+2+5=13). O
valor numérico do nome de D'us ( )יהוהé 26 (10+5+6+5=26). Assim, quando cumprimos a mitsvá de "Ama o teu
próximo como a ti mesmo", o amor das duas pessoas combinadas duplica o número de 13 para 26 (13+13=26),
igualando assim o nome de D'us, que tem um valor numérico de 26. Em outras palavras, para que a Santa presença
de D'us repouse entre nós, é preciso que haja amor entre nós".

O RELACIONAMENTO DE D'US CONOSCO
Os nossos sábios dizem-nos que a relação de D'us para conosco reflecte a nossa ação para com Ele. Quando se
estende uma mão em direção ao espelho, a mão no espelho estende-se para a pessoa. Mas quando alguém
estende a mão para si mesmo, a mão no espelho também se retira. Assim, quando estendemos a mão e damos
ao necessitado, D'us estende a Sua mão na nossa direção.

QUEM É O BENFEITOR?
O Talmud relata que, ao fazer caridade, os sábios fariam um grande esforço para que os pobres não soubessem
quem é o seu benfeitor, para que não se envergonhassem.

O NOME DA MÃE DO CÃO
"Rabino, o meu cão de estimação está muito doente e precisa da sua bênção." Este era o apelo sincero de um
judeu secular que tinha vindo ao ilustre estudioso da Torá, que tinha a reputação de invocar a misericórdia
celestial para os doentes através das suas bênçãos e orações. Em vez de repreender este sujeito por ter feito um
pedido tão extravagante, o rabino ouviu atentamente e até expressou empatia com a agonia do dono do cão.
Voltou-se então para ele e disse: É costume que quando rezamos por alguém, mencionemos também o nome
da mãe dessa pessoa. Se me puder fornecer o nome da mãe do seu cão doente, consideraremos então a questão
de lhe dar a bênção que nos pede".

CANTO DA INSPIRAÇÃO

Antes do pôr-do-sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a Palavra
de D’us, cantar e orar. A esse respeito estamos necessitados de uma reforma, porque
muitos há que se estão tornando negligentes. Temos que confessar as faltas a D’us e uns
aos outros. Devemos tomar disposições especiais para que cada membro da família possa
estar preparado para honrar o dia que D’us abençoou e santificou. (OC, 347)

Por determinação divina a tribo de Levi foi separada para o serviço do santuário. Nos
tempos primitivos cada homem era o sacerdote de sua própria casa. Nos dias de Avraham,
o sacerdócio era considerado direito de primogenitura do filho mais velho. Agora, em lugar
dos primogênitos de todo o Israel, o Eterno aceitou a tribo de Levi para a obra do
santuário. Por meio desta honra distinta manifestou Ele Sua aprovação à fidelidade da
mesma, tanto por aderir ao Seu serviço como por executar Seus juízos quando Israel
apostatou com o culto ao bezerro de ouro. O sacerdócio, todavia, ficou restrito à família de
Aharon. A este e seus filhos, somente, permitia-se ministrar perante o Eterno; o resto da
tribo estava encarregada do cuidado do tabernáculo e de seu aparelhamento, e deveria
auxiliar os sacerdotes em seu ministério, mas não deveria sacrificar, queimar incenso, ou
ver as coisas sagradas antes que estivessem cobertas. (PP, 249).

Parashá Infantil

Emór

ֹאֱמר

"Vocês têm seis dias para trabalhar, mas o sétimo dia é o dia sagrado de
descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a D'us. Não façam
nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o
Sábado é um dia dedicado a D'us, o Senhor." (Levítico 23:3 - NTLH)

