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Um seminário via Zoom será dirigido por

Richard Elofer sobre o Yom Kipur no Shabat 26

de Setembro para as duas congregações da

Argentina. Todos os membros foram convidados

e o horário será às 11:00 de Buenos Aires

(mesmo horário de Brasília). Se você deseja

assistir, entre em contato através do e-mail

richard@elofer.com

Todo trimestre recebemos o guia de estudos em

hebraico publicado em Israel. E para o quarto trimestre

de 2020 estamos disponibilizando este guia com o tema

"Educação". Se você desejar uma cópia, pode fazer o

download em nosso site clicando aqui.

N O T Í C I A S

LIÇÃO EM HEBRAICO

PRÓXIMO SEMINÁRIO COM
RICHARD ELOFER

A palavra "Shuv" é um verbo em hebraico que

significa “retornar”. Essa palavra nos dá a palavra

hebraica Teshuvá, que significa

arrependimento. "Shabat" é uma palavra

feminina, por isso o plural de Shabat é

Shabatot, já que “ot” é a marca do plural

feminino. No singular, a marca do feminino é

“ah”. Este Shabat, sendo o último Shabat antes

de Yom Kipur, é chamado de “Shabat de retorno

para D'us,”. O Shabat por excelência para

Teshuvá (arrependimento). Assim, no calendário

judaico, nós o chamamos de Shabat Shuvá.

SHABAT SHUVÁ

LEITURAS PARA SUCOT

1º dia: 3 de outubro Levítico 22:26-23:44, Números 29:12-16, Haftará: Zacarias 14:1-21

2º dia: 4 de outubro Levítico 22:26-23:44, Números 29:12-19, Haftará: 1 Reis 8:2-21

3º dia: 5 de outubro Números 29:17-22

4º dia: 6 de outubro Números 29:20-28

5º dia: 7 de outubro Números 29:23-31

Shabat: 8 de outubro Êxodo 33:12-34: 26, Haftará: Ezequiel 38:18-39:16

7º dia: 9 de outubro Números 29:26-34

8º dia, Shemini Atsêret: 10 de outubro Deuteronômio 14:22-16:17, Números 29:35-30,: 1 Haftará: 1 Reis

8:54-9:1

9º dia, Simchat Torá: 11 de outubro Deuteronômio 33:1-34:12, Gênesis 1:1-2:3, Números 29:35-30, 1 Haftará:

Josué 1:1-18.

http://wjafc.globalmissioncenters.org/


Quase tudo em Ha’azinu é uma canção ou poema escrito na Torá em duas colunas. Moshe invoca os Céus e

a Terra para serem testemunhas eternas do que acontecerá se os hebreus pecarem e desobedecerem a Torá.

Moshe lembra que o povo deve examinar a história do mundo, e notar como o povo é resgatado da

eliminação em cada geração - onde D’us “toma as rédeas” dos eventos mundiais e assim os filhos de Israel

cumprem seu destino como Seus mensageiros no mundo. A bondade de D’us é tal que Israel deveria ser

eternamente grato, não apenas por sustentá-los no deserto, mas por trazê-los a uma terra de incrível

abundância e por derrotar seus inimigos. Mas essas recompensas levam o povo a se tornar autossuficiente e 

 acomodado. Prazeres físicos corrompem a moral. Eles adoram ídolos vazios e deuses sem poder, e se

satisfazem em diversas depravações. D’us permite que nações amorais subjuguem Israel e o espalhe pelo

mundo. No entanto, seu único propósito é ser o chicote castigador de Israel. Quando estas nações pensam

que dominaram Israel, D’us lhes lembrará que eles não são nada mais do que uma ferramenta para cumprir

Sua vontade. O propósito do povo hebreu é fundamental: que o homem conheça seu Criador. Nem exílio

nem sofrimento podem cortar a ligação entre D’us e Seu povo, e na redenção final, essa proximidade será

restaurada. D’us então voltará sua ira contra os inimigos de Israel, como se fossem Seus próprios inimigos,

mostrando nenhuma misericórdia aos detratores de Seu povo. D’us então dá um último mandamento a

Mosheê: Que ele suba o Monte Nevó e lá se junte ao seu povo.

"Ouvi, ó céus, e falarei, e ouça
a terra os ditos da minha

boca.”   
(Deuteronômio 32:1)

PARASHÁ HA'AZINU
ה  ַהֲאִזינּו ָרׁשָ  ּפָ

DEUTERONÔMIO 32:1-30
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V I S Ã O  G E R A L



O Shabat que precede Yom Kipur é chamado Shabat
Shuvá, “O Shabat do Retorno” (retorno espiritual, que
também significa Teshuvá, “arrependimento”). De
acordo com a tradição judaica, este Shabat contém em
si o poder do jejum de vinte e quatro jejuns de Yom
Kipur. Como sabemos que o Shabat é um dia de
deleite e não um dia de jejum, é por isso que os
estudiosos judeus perguntam: "já que o Shabat é um
dia de prazer, de comer, como pode conter o seu
oposto?" No Shabat, temos a oportunidade de tomar
este mundo físico e, ao invés de usá-lo para nosso
próprio engrandecimento, podemos elevá-lo a serviço
de nosso Criador. Como sabemos, os 10 dias entre
Rosh Hashaná e Yom Kipur (19 a 28 de setembro) são
referidos pelos sábios de Israel como Assêret Yemei
Teshuvá (dez dias de arrependimento). Este conceito é
mencionado nos versos. O Rambam (Maimônides)
registra que durante este período Teshuvá é mais
eficaz. A mitsvá de Teshuvá (arrependimento) pode ser
realizada durante todo o ano; qual é o significado
deste período de tempo que o torna mais auspicioso
para o arrependimento?O Rambam, em sua principal
obra, “Yad Hachazaka” registra o princípio de bechira
chofshi (livre escolha) nas Leis do Arrependimento. O
livre arbítrio é a base de nosso relacionamento com o
Eterno. Sem a capacidade de escolher o certo em vez
do errado, não poderia haver um sistema de “salvos”
e “perdidos”. A tradição judaica diz que durante os dez
dias de arrependimento, o Eterno, que nos cura, está
mais perto de nós e esperando que o invoquemos.
Portanto, durante esse tempo, é mais fácil remover as
causas subjacentes de nosso mau comportamento. O
Eterno removerá essas causas, desde que assumamos
a total responsabilidade por nossas ações.

SHABAT SHUVÁ
O rabino Abraham Slonim uma vez deu uma
derashá (sermão) sobre o significado do mês e dos
dias anteriores a Yom Kipur e a importância do
arrependimento de Teshuvá. Alguém disse:

“Rabino, de que adianta se arrepender quando, de
vez em quando, volto aos meus hábitos ruins? Qual
é o propósito do meu arrependimento?” O Rabino
Avraham respondeu: “Quando uma pessoa percebe
que está afundando na lama profunda e deve sair,
ela dá grandes passos tentando chegar a um
terreno seguro. Embora, cada vez que a pessoa
põe o pé de volta no chão, ela pisa novamente na
lama, ainda, se ela parar, ela afundará
completamente. Mas, se ela continuar, mesmo que
ainda esteja na lama, cada movimento o deixará
mais perto de sair. ” “O mesmo é com a Teshuvá.

Quando você tenta emergir da lama espiritual,
você pode não ver nenhuma melhora no início.

Mas, enquanto você continuar se esforçando para
emergir, acabará tendo sucesso. O pior é parar de
tentar, pois então você certamente vai afundar na
lama! ”

JONAS E O YOM KIPUR

No domingo à noite, os judeus durante o Yom
Kipur lerão nas sinagogas ou em casa por causa do
Covid-19 o livro de Jonas. Jonas não tinha certeza
de que D'us ama a todos; ele não queria pregar em
Nínive porque tinha medo de deixar os ninivitas
irritados. No entanto, quando finalmente, ele foi
para Nínive, ele pregou na cidade e o povo não
ficou irritado com ele, mas se arrependeu e D'us
não destruiu a cidade. Então Jonas repetiu o que
Moshe já disse há muito tempo: “E orou ao Eterno
e disse: 'Ah! Eterno, não foi esta a minha palavra,

estando eu ainda no meu país? Por isso é que me
apressei em fugir para Tarshish, pois eu sabia que
Tu és um D’us clemente e misericordioso, tardio
em irar-Se e de grande benevolência, e que Te 

arrependes do mal.” (Jonas 4:2). Assim, o melhor
exemplo de Teshuvá para a sinagoga é o
arrependimento dos não judeus, os habitantes de
Nínive. Oremos para que nossos amigos judeus
aceitem este passo em sua casa durante a oração
de Yom Kipur. No entanto, se cada um de nós
realizarmos o amor e a compaixão de D'us em
nossa vida e em nossa missão, então
experimentaremos o que está escrito na canção
que lemos esta semana, Ha'azinu, que D'us é nossa
Rocha e nossa Salvação (Deuteronômio 32),

descobriremos o quanto D'us ama a todos no
mundo, não apenas judeus, cristãos ou adventistas,

mas todo o mundo: 

O SENTIDO DE TESHUVÁ



"Lembra-te dos dias antigos, atentai para
os anos das gerações sucessivas;

pergunta a teu pai e ele te contará; aos
teus anciãos e eles te dirão.”

(Deuteronômio 32:7)
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“Se reconhecermos nossos pecados, então, por ser
digno de confiança e justo, ele nos perdoará e nos
purificará de toda injustiça.” (1 João 1:9). Aceitar o
perdão de D'us é uma questão de fé. É hora, neste
período de Yom Kipur, de tocar o shofar espiritual
em nossa assembléia e chamar nosso povo ao
arrependimento. Tenho certeza de que D'us
derramará sobre nós sua chuva espiritual.

“Porque D’us amou tanto o mundo que deu seu
Filho único, para que todo que nele confia possa
ter vida eterna, em vez de ser completamente
destruído.” (João 3:16), e este amor nos ajudará a
entender qual é a missão de nossa congregação
neste contexto.

TOCAR E OUVIR O SHOFAR

Em algumas comunidades, o texto dos profetas
lidos neste Shabat é de Joel: “Fazei ressoar o
Shofar em Tsión! Proclamai um jejum, convocai
uma assembleia solene, reuni o povo, chamai a
congregação, juntai aos anciãos, reuni (até) as
crianças e os bebês de peito! Saia o noivo da sua
câmara, e a noiva, do seu aposento! Chorem os
sacerdotes, os servidores do Eterno, entre o
vestíbulo e o altar, e digam: 'Compadece-Te, ó
Eterno, de Teu povo, para que Tua herança não
se destine ao opróbrio, e que não se
assenhoreiem dela os demais povos. Porque lhes
permitirias dizer: Onde está o D’us deles?’” (Joel
2:15-17). No calendário judaico, o toque do shofar
é feito em Rosh Hashaná e Yom Kipur, o dia da
Expiação. A Torá ensina que o Todo-Poderoso
nos perdoa quando cumprimos Teshuvá.Como
se arrepender? Existem cinco etapas. Yeshua deu
essas cinco etapas em uma de suas ilustrações
chamada “O Filho Pródigo”

1) Devemos reconhecer que cometemos um erro.

2) Devemos lamentar profundamente nosso erro.

3) Devemos orar a D'us, confessando nossos
pecados e pedindo perdão.

4) Se o pecado for contra o nosso próximo,

devemos pedir-lhe que nos perdoe, devemos
retificar o erro sempre que possível (ou seja,

devolver o item roubado, etc.)

5) Devemos realizar um plano para evitar a
mesma transgressão no futuro.

O rabino Abraham Twerski nos ensina que “a
Halachá exige que a pessoa perdoe
completamente a qualquer um que lhe peça
desculpas por seu comportamento” (Orach
Chaim 606: 3). As obras medievais da literatura
Musar, que foi composta por uma série de
rabinos, acrescenta que devemos perdoar
qualquer um que nos ofendeu, mesmo que ele
não nos ofereça um pedido de desculpas, e cita
o Talmud que afirma que se uma pessoa perdoa
os outros, ele terá perdão por seus pecados
(Yoma 23a). A Halachá afirma que “o perdão
divino é eficaz apenas para aqueles que
acreditam que D'us perdoa”. Há uma promessa
de perdão na Bíblia: 



Os primeiros três versos de Ha'azinu são uma introdução à música. O início da música é a partir do
versículo 4. Os Sábios de Israel viram no versículo 3 que diz: “Quando eu mencionar o Nome do Eterno,

dai grandeza a nosso D’us.” (Deuteronômio 32:3) como um convite para recitar uma bênção especial
antes de ler a Torá. Devemos louvar e agradecer o Eterno pelo dom de Sua Palavra e por entendê-la. Se
a Bíblia foi dada por D'us por meio do Ruach Hakodesh, Ele deve ser capaz de inspirar os crentes a
entendê-la, mas para isso devemos pedir-Lhe que nos dê sua luz de entendimento. Ler a Bíblia não deve
ser apenas “mecânico”, considerando que outras religiões recitam um “mantra”. Ler a Bíblia deve ser
para entender a vontade de D'us para o mundo e nossa vida. Antes de Moshe começar a recitar a
Palavra de D'us, ele expressou seus agradecimentos a D'us, proclamando a grandeza de Seu nome "Eu
proclamarei o Nome do Eterno, atribuirei grandeza a nosso D'us" e a isso está anexado um chamado aos
seus ouvintes para ouvir o palavra nesse sentido para expressar isso através da devoção e homenagem a
D'us. por extensão, toda a Bíblia é uma proclamação do nome de D'us, uma revelação de D'us ao
mundo, à humanidade e a seu povo pela vida do povo de D'us. A partir deste versículo, Israel tira que
cada vez que uma pessoa é chamada para uma Aliá durante a leitura da Torá deve recitar a bênção
chamada Barechu que declara que é Toratô (Sua Torá) e esta bênção é seguida por uma resposta
congregacional. Está escrito: “Aquele que inicia a leitura recita uma bênção antes de ler a Torá, e aquele
que conclui a leitura recita uma bênção após a leitura.” (Meguilá 21b).Assim como ele mesmo expressa
através da palavra Baruch (abençoe) a homenagem de obediência ao Doador da Torá, ele pede à
comunidade que preste homenagem semelhante a Baruch et Adonai Hamevorach “Abençoe o Eterno,

que será abençoado.” Nessas bênçãos, o nome de D'us é pronunciado várias vezes, é por isso que os
comentaristas judeus explicam que quando dizemos o Nome de D'us, devemos nos concentrar no
grande significado de quem D'us é - que Ele abrange todo o passado, presente e futuro . Rabino Jon
Dabach diz: O nome de quatro letras de D'us יהוה que está escrito em nossas orações nunca é
pronunciado foneticamente porque esse nome representa o aspecto infinito de D'us que está além da
compreensão humana. Esse nome é realmente uma combinação de três palavras hebraicas: Haya,

Hoveh e Yeheyeh - passado, presente e futuro. A ideia não é apenas que D'us foi e sempre será, mas que
Ele transcende o tempo. Em outras palavras, D'us existe no passado, presente e futuro -

simultaneamente. ” (aish.com). O sumo sacerdote no Templo de Jerusalém, que usava uma placa de
ouro na testa - na qual estava escrito o Nome de D'us, nos dá uma grande lição sobre o respeito devido
ao nome de D'us. O Talmud diz que enquanto usava esta placa, o sumo sacerdote era obrigado a se
concentrar continuamente no Nome de D'us escrito ali. Então, se alguém é obrigado a se concentrar no
nome escrito de D'us, então ainda mais precisamos nos concentrar ao pronunciar o nome de D'us.O
Rabino Shraga Simmons fala sobre um de seus amigos que "uma vez contou quantas vezes ele disse o
nome de D'us no decorrer de um dia. Entre orações na sinagoga, bênçãos sobre comida e estudo da
Torá - ele pronunciou o nome de D'us 900 vezes em um dia! Calculando ao longo da vida, são cerca de
25 milhões de chances de dar a devida honra e respeito a D'us. " (aish.com). O Todo-Poderoso faz muito
por nós, a cada momento, todos os dias. Devemos dar a Ele todo o nosso respeito e honra, pois como
diz nesta Parashá: "Quando digo o Nome de D'us, deve ser com grandeza." Os Sábios de Israel (Yoma
37a) também derivam daqui que quem ouvir uma declaração proclamando o nome de D'us deve
responder a ela com as palavras de homenagem Baruch Shem Kevod Malchutô Le'olam Va'ed “Bendito
seja [seu] nome, [sua] glória e seu reino para todo o sempre ", ou ele deve mostrar que concorda e se
une respondendo" Amém". Todo mundo que está andando na vizinhança ortodoxa judaica notou neste
texto que o nome de D'us é substituído pela expressão Hashem “o nome”. Sobre este uso, o Rabino
Dabach explica: “Hashem” é a maneira do povo judeu de dizer "papai". “Pai” não é o nome legal da
pessoa, não é seu nome hebraico, não é o título de empresa. É taquigrafia. É uma maneira de dizer que
nós, como judeus, temos um apelido para Você, D'us. É um apelido que sugere intimidade e respeito,

como o apelido de “Pai”. É uma maneira de dizer a seu pai que você o ama, mas que ainda entende que
ele é o pai, que está no comando. Da mesma forma com Hashem: nós te amamos e nos sentimos
próximos a você. E ao mesmo tempo reconhecer nossa distância e quem realmente manda.

HONRANDO O NOME DE D'US



H A F T A R Á OSEIAS 14:2-10, JOEL 2:15-27, MIQUEIAS 7:18-20

Neste Shabat especial antes de Sucot, Israel lerá três textos na Haftará. O texto de Oseias é um chamado para
voltar ao Eterno, pois estamos no contexto de Teshuvá (arrependimento e confissão). “Tende convosco palavras de
arrependimento e convertei-vos ao Eterno; dizei-lhe: Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de
novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios.” (Oseias 14:2). Israel entendeu que sacrifícios de animais nem sempre
agradam ao Eterno; o que Ele quer de nós é mais do que fruto dos nossos lábios que significaria meros louvores. O
profeta Joel entra no contexto de chamar ao arrependimento, com o shofar sendo tocado em Rosh Hashaná e
Yom Kipur: “Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o
povo, santificai a congregação;” (Joel 2:15,16). Israel reuniu-se numa assembleia solene para Rosh Hashaná; mas o
profeta diz a Israel que Rosh Hashaná não é suficiente. No Yom Kipur Israel se arrependerá e confessará seus
pecados, mas este retorno ao Eterno não pode ser apenas em um dia, mas em todos os dias do ano. Então Rosh
Hashaná e Yom Kipur terão seu completo significado. Se Israel for fiel nesse caminho, o Eterno o abençoará: “e,

respondendo, lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei
mais ao opróbrio entre as nações”. (Joel 2:19). O texto de Miqueias é um reconhecimento de que o Eterno perdoou
seus pecados. “Quem, ó D’us, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do
restante da tua herança? O Eterno não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a
ter compaixão de nós; pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do
mar. Mostrarás a Yaakov a fidelidade e a Avraham, a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias
antigos.” (Miqueias 7:18-20). Que D’us maravilhoso que repete Suas promessas a Seu povo e o ajuda a começar um
novo ano cheio de confiança Nele! Amamos nosso D’us por Sua misericórdia sobre Seu povo. É uma experiência
única descobrir o quanto Ele ama Seu povo.”



B ' R I T  H A D A S H Á 1 CORÍNTIOS 10:11-22

Este texto do rabi Shaul é inspirado pela experiência de Israel no deserto, e é por isto que neste capítulo ele afirmou
duas vezes que o que aconteceu ao povo de Israel deve servir de exemplo para a nossa vida espiritual: “No entanto,

todas essas coisas foram acontecimentos históricos prefigurativos, como aviso para não colocarmos o coração nas
coisas más, como eles fizeram.” (1 Coríntios 10:6), e de novo no verso 11: “Essas coisas aconteceram a eles como
prefigurações históricas e foram escritas como advertência para nós que vivemos no acharit-hayamim.” É por isto
que Shaul dá quatro proibições aos Coríntios, que são derivadas do julgamento severo de D’us a Israel no deserto:

1- Idolatria é proibida com uma referência a Êxodo 32:6. 

2- Imoralidade sexual com consequência a exclusão imediata da comunidade (Números 25:1-9). 

3- Testar ou tentar a D’us com juízo (Números 21:5,6).

4- Eles foram ordenados a não resmungar (Números 14:2). 1 Coríntios 10:14-22 fala sobre idolatria. 

Um pecado muito comum em Corinto, cidade cheia de templos pagãos. As pessoas estavam comendo e bebendo
no templo de seus ídolos, e esta prática pagã podia influenciar ou ser confundido com a prática judaica de Kidush e
Motsê (abençoar com vinho e pão). Os judeus nunca abençoam sua comida, isso é uma tradição pagã. Os judeus
abençoam a D’us que dá comida todos os dias. Pouco antes de Yeshua deixar a terra, ele deu um novo significado à
taça e as matsot de Pêssach, como sendo um símbolo, uma lembrança
de seu corpo e seu sangue, mas quando Yeshua deu este novo significado, estava completamente dentro da
tradição de Israel, sem influência das tradições pagãs. Yeshua não abençoou o vinho e a matsá, ele abençoou o
Eterno, seu Pai, por dar-lhe esta oportunidade de viver aquela noite especial com os discípulos. Neste capítulo da
carta aos Coríntios, Shaul quer alertar todos os seguidores de Yeshua, para que não se comportem como antes,
quando ainda não eram crentes. Lembremo-nos da experiência de Israel no deserto adorando no Santuário e mais
tarde no Templo de Jerusalém, eles participaram do sacrifício, como participamos no “pão” que representa o corpo
do Messias: “O ‘cálice da bênção’ sobre o qual pronunciamos a b’rachá - não é ele a participação no sangue da morte
do Messias como sacrifício? O pão que partimos não é a participação no corpo do Messias? Por haver um só pão, nós,
que somos muitos, constituímos um único corpo, pois todos participamos de um único pão. Olhem para o Israel
físico: o que comem dos sacrifícios não participam do altar?” (1 Coríntios 10:16-18). O perigo de sacrificar aos ídolos e
adorá-los sempre existe; é uma tentação para todos que não estão certos sobre o que ele está fazendo, que também
era um perigo para Israel: “Portanto, que estou dizendo? Que o alimento sacrificado aos ídolos possui algum
significado em si mesmo? Ou que o ídolo tenha alguma importância? Não! Digo que o que os pagãos sacrificam, eles
não o sacrificam a D’us, mas aos demônios; eu não quero que vocês tenham participação com os demônios!” (1
Coríntios 10:19,20). Shaul aplica este verso 20 aos sacrifícios pagãos, mas é uma citação direta da canção Ha’azinu
que estamos lendo na Parashá desta semana, onde Moshê Rabenu diz: “Sacrificaram aos demônios, que não têm
poder divino; aos deuses que não conheceram, novos deuses que apareceram há pouco, pelos quais vossos pais não
se estremeceram” (Deuteronômio 32:17). Moshê está falando aqui sobre o povo de Israel. Este perigo existia para
Israel durante o tempo da Bíblia Hebraica e a aliança do Sinai, e o perigo ainda existe hoje. Seja quem formos, Israel
ou membros do povo de Yeshua, podemos cair na armadilha de adorar nos caminhos pagãos, o que é comparado
com “Sacrificaram aos demônios” (Deuteronômio 32:17). Assim, temos que verificar cuidadosamente o que estamos
fazendo, de que maneira nós celebramos a Seudat Mashiach (Ceia do Senhor). A transubstanciação - considerando
que a substância do pão e do vinho é mudada no corpo real e no sangue de Yeshua - é uma idéia pagã introduzida
na Seudat Mashiach. A pergunta feita pelo Rabi Shaul é que a carta aos Coríntios é: “Bebemos do cálice do Senhor
ou do cálice do demônio?” Ele diz claramente: “Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de
demônios; não podem participar da refeição do Senhor e da refeição de demônios.” (1 Coríntios 10:21). O argumento
de Shaul aqui, é que os Coríntios vão despertar o Eterno para o ciúme. No versículo de Ha’azinu, citado por Shaul,
está escrito: “Eles sacrificaram aos demônios”. Israel não estava ciente, no deserto que eles estavam oferecendo
“sacrifícios aos demônios”. A palavra hebraica para “demônios” é Shedim, um palavra rara no Tanach, que aparece
apenas duas vezes: em Deuteronômio 32:17 e Salmo 106:37: “Desceram a ponto de imolar aos demônios seus filhos e
filhas”. No entanto, a mesma raiz pode ser encontrada em Salmo 91:6, que é uma referência ao “desperdício” e
“destruição”, que significa ir no caminho errado nos levará à destruição, para o Coríntios tudo é permissível, “porque,

quando se alimentam, cada um come sozinho do que trouxe; uns ficam com fome, e outros se embebedam.” (1
Coríntios 11:21). Mas Shaul diz que não: “Vocês não têm casa para comer e beber nela? Ou estão tentando mostrar
desdém para com a comunidade messiânica de D’us e constranger os pobres? O que devo dizer-lhes? Devo louvá-

los? Bem, por isso eu não os louvarei!” (1 Coríntios 11:22). Assim, em nossa próxima participação na Seudat Mashiach,

tenhamos certeza de que participamos de maneira correta para honrar o Senhor e demonstrar nosso amor a ele.



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

A VERDADEIRA GRANDEZA

O Rabino Yissocher Frand (aish.com) nos conta esta história: O Talmud relata (Avodá Zará 18a) que o Rabino Yosi ben

Kisma ensinou a Torá em público, apesar de um decreto romano proibindo qualquer pessoa de fazê-lo sob pena de

morte. Um dia, o rabino Chanina ben Teradion o visitou. “Você não sabe”, perguntou o rabino Chanina ben Teradion,

“que o céu concedeu [aos romanos] seu poder? Como você pode exibir seus decretos? ”“Eu confio na misericórdia do

Céu,” Rabi Yosi ben Kisma respondeu. “Diga-me, terei uma participação no próximo mundo?” “Você já fez algo

excepcional?” perguntou o Rabino Chanina ben Teradion.“Sim, tenho”, respondeu Rabi Yosi ben Kisma. “Eu já tive

caridade e também meu próprio dinheiro no mesmo bolso. Eles se misturaram e eu não sabia qual era qual. Então

eu dei tudo para a caridade. "Nesse caso", disse o rabino Chanina ben Teradion, "que minha porção seja tão grande

quanto a sua, e que meu destino seja tão grande quanto o seu."O que podemos concluir desta conversa? Rabbi Yosi

ben Kisma está arriscando sua vida para ensinar a Torá em público. Ele provavelmente terá uma morte horrível nas

mãos dos romanos se for preso. No entanto, este grande ato de heroísmo não parece garantir a ele uma participação

no outro mundo. Que ato digno convence o rabi Chanina ben Teradion de que o rabino Yosi ben Kisma ganhou

uma parte no outro mundo? Que ele deu seu próprio dinheiro para caridade quando foi misturado com dinheiro de

caridade! Surpreendente! Vemos claramente nesta Guemará como a verdadeira grandeza é medida. Atos de

heroísmo que ocupam as manchetes não são uma prova absoluta da verdadeira grandeza. Por outro lado, doar o

próprio dinheiro quando ele é misturado com dinheiro de caridade nunca será manchete. Na verdade, ninguém

jamais saberá sobre isso. Tal ato mostra do que uma pessoa é realmente feita. Tal ato é um sinal seguro de

verdadeira grandeza.

NÃO PARE DE ESTUDAR

O Rabino Avi Geller nos lembra desta história contada pelo Rabi Akiva: “As redes dos pescadores estavam por toda

parte. As trutas, robalos e peixes brancos nadavam freneticamente em todas as direções em um esforço para evitar

as redes. A visão divertiu a astuta raposa na costa. Ela também ansiava por uma boa refeição de peixe. "Oh irmãos

peixes!", gritou a raposa, "por que vocês estão nadando em todas as direções? "Os peixes responderam em uníssono:

"Você não consegue ver todas as redes de pescadores que devemos evitar? Este rio se tornou uma “pista de

obstáculos olímpica” - sem uma medalha de ouro no final! '-Oh irmãos peixes, - exclamou a raposa, - por que vocês

não se juntam a mim na terra seca? Podemos viver juntos como nossos ancestrais viveram, e eu irei protegê-los de

todos os perigos! Os peixes responderam em uníssono: ‘Oh raposa astuta! Você é conhecida por ser inteligente, mas

que idiota você é! Se estivermos em perigo enquanto estivermos em nossa fonte de vida - a água - quanto mais

estaríamos em perigo se abandonássemos nossa fonte de vida. 'E assim a raposa foi privada de seu almoço de

peixes! Esta parábola foi contada pelo grande sábio talmúdico Rabi Akiva, para explicar sua recusa obstinada em

parar de ensinar a Torá em público, apesar do decreto romano que tornou o estudo da Torá ilegal e punível com a

morte. ‘Se corremos perigo ao estudar a Torá, nossa fonte de vida’, disse Rabi Akiva, ‘quanto mais se pararmos de

estudar!’ ”No final, Rabi Akiva foi preso e condenado à morte por tortura. Seu amigo Pappos também foi preso por

“sonegação de impostos” e condenado a esse famoso esporte para espectadores, o coliseu. Ao serem levados juntos,

Pappos gritou: “Feliz é você, Akiva, preso por estudar a Torá. Ai de mim, que serei executado por uma pequena

contravenção. ” (aish.com).



Se era essencial que Moisés incorporasse os mandamentos em canto sagrado, de modo
que, enquanto caminhavam pelo deserto, os filhos aprendessem a cantar a lei verso por
verso, quão essencial é, no tempo atual, ensinar a nossos filhos a Palavra de D’us! Vamos
nós em socorro do Eterno, instruindo nossos filhos a observarem os mandamentos ao pé
da letra. Façamos tudo quanto nos é possível para fazer música em nosso lar, para que
D’us possa aí entrar. (Ev, 500).

Ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso
progresso até ao nosso estado atual, posso dizer: Louvado seja D'us! Quando vejo o que
D'us tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança do Messias. Nada
temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Eterno nos
tem guiado, e Seu ensino em nossa história passada. Somos agora um povo forte, se
pusermos nossa confiança no Eterno; pois estamos lidando com as poderosas verdades da
Palavra de D'us. Tudo temos a agradecer. (ME3, 162)

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

ESTUDANDO

O Duque de Mannheim perguntou ao Rav Zvi de Berlim: “Por que as crianças fazem as 'Quatro Perguntas' em

Pêssach e não em Sucot? Parece que Sucot traz mais mudanças para suas vidas do que Pêssach! ” “Em Pêssach”, Rav

Zvi respondeu,“ a criança vê todos sentados ao redor da mesa, à vontade como homens livres, e não como pessoas

no exílio. Isso desperta a curiosidade da criança e ela pergunta: "Por que esta noite é diferente?" Em Sucot, no

entanto, a criança vê judeus exilados de suas casas e sem um verdadeiro teto sobre suas cabeças. Isso não a

surpreende de forma alguma; Os judeus sempre viveram assim, desde que foram para o exílio ”. (A Touch of Wisdom,

A Touch of Wit, p.274)



"Como uma águia que desperta a sua ninhada, que paira sobre seus filhotes e
estende as suas asas, e os toma e os leva sobre as suas penas assim o Senhor D'us

sozinho o guiou sem a ajuda de ninguém." (Deuteronômio 32:11 - NTLH)

Ha'azinu
 ַהֲאִזינּו

Parashá Infantil


