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NOTÍCIAS

A CELEBRAÇÃO DE PURIM
Todos os judeus sabem que quando a celebração de Tu Bishvat termina, a celebração de Purim está
próxima, sempre chegando no final do inverno, no dia 14 de Adar, um mês antes de Pêssach. Este ano,
Purim será em 26 de fevereiro, daqui a apenas três semanas. Agora é a hora de prepararmos uma bela
celebração online. Como não temos espaço aqui, falaremos mais sobre essa comemoração em breve.
Purim é a festa bíblica de Ester, que se passa na antiga Pérsia, hoje no território do Irã. É uma festa
bíblica porque o livro de Ester está na Bíblia, mas não é uma festa estabelecida por D'us na Torá, por isso
Purim é considerado uma festa menor. Vamos lembrar por que os judeus celebram Purim:
Relembrando a História
Quando o povo judeu foi deportado para a Babilônia no século VI AEC, foi uma época terrível para o
povo de Israel, conforme descrito no livro de Jeremias. Essa deportação puniu não apenas aqueles que
agiram perversamente. A deportação foi uma deportação coletiva dos israelitas infiéis e do
remanescente fiel, como os profetas Jeremias, Daniel, Ezequiel, Habacuque e muitos outros que foram
deportados. Esse exílio seria muito longo, quase 2.600 anos. Ainda que os judeus recebessem permissão
para reconstruir seu templo no tempo de Neemias e Esdras, eles nunca seriam totalmente
independentes novamente como foram durante os reinados de David e Shlomo (Salomão) Hamlachim
(os reis). Mesmo depois da queda da Babilônia, os judeus continuaram a ser subjugados por outros
reinos, como os medos e os persas, os gregos e depois os romanos. Os romanos acabariam por destruir
Jerusalém pela segunda vez, mandando para o exílio os judeus que viviam na Judeia. Em seguida, os
bizantinos assumiram o poder, seguidos pelos muçulmanos, os cruzados, o império otomano e depois os
britânicos. Essas dominações terminaram em 1948 EC, quando Israel finalmente alcançou sua
independência.
A História de Purim
A história de Ester e Purim aconteceu na época do Império Persa do século IV AEC, quando os judeus
eram súditos do rei Assuero (Xerxes). Após a morte de sua esposa, a rainha Vashti (cf. Ester 1), ele
organizou uma competição, uma espécie de concurso de beleza, para selecionar a “Miss Pérsia”, para
permitir que o rei Assuero se casasse com a mulher mais bonita do império. Ester, uma jovem judia,
venceu a competição, encontrou graça aos olhos do rei e se tornou a nova rainha. Ao longo desse
processo, Ester recusou-se a divulgar sua condição de judia (cf. Ester 2). Enquanto isso, o primeiroministro nomeado pelo rei era um odiador de judeus chamado Haman. O primo de Ester, Mordecai, de
ascendência real (descendente do rei Shaul), era o líder dos judeus, de acordo com a tradição judaica.
Os judeus sempre aprenderam com os profetas a respeitar o rei do país, mesmo quando se trata de um
país pagão. Um dia, Mordecai ouviu falar de uma conspiração organizada contra o rei e salvou sua vida.
No entanto, como Mordecai era um judeu fiel, ele se recusou a se curvar a Haman conforme exigido.
Hamã ficou furioso e convenceu o rei a emitir um decreto ordenando o extermínio de todos os judeus
no dia 13 de Adar, data que Hamã escolheu por sorteio.
D'us provê salvação
A fé de Mordecai era tão grande que ele não tinha dúvidas de que D'us salvaria Seu povo. Ele elaborou
um plano duplo para salvar o povo judeu desse genocídio. 1) Ele pediu a Ester que revelasse sua
identidade ao rei para frustrar o plano de Hamã; 2) Mordecai e Ester apelaram a todos os judeus,
convencendo-os a se arrepender, jejuar e orar. Enquanto isso, Ester pediu ao rei e Haman que se
juntassem a ela para um banquete. Então, em um segundo banquete, Ester revelou ao rei sua
identidade judaica e que a trama de Haman também tiraria a vida da rainha. Haman foi enforcado e
Mordecai foi nomeado primeiro ministro em seu lugar. Então, um novo decreto foi emitido, concedendo
aos judeus o direito de se defenderem de seus inimigos. A Festa de Purim celebra esta mobilização do
povo judeu no dia 13 de Adar, quando eles mataram muitos de seus inimigos que vieram contra eles,
mostrando que também eram inimigos de D'us. No dia 14 de Adar, os judeus descansaram e celebraram
sua vitória na capital Shushan.
Que lições podemos tirar desta celebração?
É claro que embora não vejamos D'us e Ele não nos fale por meio de um profeta, Ele ainda está agindo
para salvar Seu povo. Purim foi estabelecido pelos Rabinos, que consideraram este evento importante o
suficiente para estabelecer uma festa para celebrá-lo. Isso significa que "seres humanos",
particularmente os líderes do povo de D'us, têm o direito de estabelecer celebrações extrabíblicas para
lembrar como D'us lidera Seu povo e as libertações / milagres que D'us realizou para Seu povo. Na
próxima semana, refletiremos aqui sobre como os judeus celebram esta festa, o que fazem por Purim e
como usaremos a tecnologia para celebrar esta festa com nossos amigos judeus, apesar da pandemia.
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Ouvindo os milagres que D'us fez pelos filhos de Israel, O sogro de Moshe, Itró (Jetro), chega com
a esposa e filhos de Moshe, reunindo a família no deserto. Itró fica impressionado com os
detalhes que Moshe conta do êxodo que ele se converte ao D'us de Israel. Vendo que a única
autoridade judicial para a nação inteira é o próprio Moshe, Itró sugere que juízes subsidiários
sejam escolhidos para resolver pequenas causas, para que Moshe possa preocupar-se com coisas
mais relevantes e Moshe aceita o conselho. Os filhos de Israel chegam ao Monte Sinai onde D'us
lhes oferece a Torá. Após aceitarem, D'us instrui Moshe que avise o povo a não se aproximar da
montanha e preparar-se por três dias. No terceiro dia, entre trovões e relâmpagos, A voz de D'us
emana da montanha envolvida em fumaça. Ele fala aos hebreus, dando-lhes os Dez
Mandamentos:
1. Crer em D'us
2. Não adorar outros “deuses”
3. Não usar o nome de D’us em vão
4. Observar o Shabat
5. Honrar os pais
6. Não matar
7. Não cometer adultério
8. Não roubar
9. Não dizer mentiras
10. Não cobiçar.
Ao receber os dois primeiros mandamentos, o povo completamente envolvido por esta
experiência do Divino, pede que Moshe apenas repasse a palavra de D'us a eles. D'us finalmente
instrui Moshe para que o povo fique precavido de sua responsabilidade em ser fiel àquele que
falou com eles.

"E no terceiro dia, ao raiar a
manhã, houve trovões e
relâmpagos, e uma pesada
nuvem estava sobre o monte e
um som de Shofar muito forte; e
todo o povo que estava no
acampamento estremeceu."
(Êxodo 19:16)

A PARASHÁ CENTRAL
Ao lermos a Parashá Itró, ou seja, os capítulos 18 a
20, chegamos ao coração ou ao clímax do livro de
Êxodo, onde pela primeira e última vez na história
D'us fala não apenas a um profeta, mas a um
povo inteiro. Não podemos enfatizar em demasia
este ponto. Normalmente, Ele revelou-se aos
profetas um a um. Entretanto, no início da
história do povo de Israel, o Eterno escolheu
excepcionalmente falar aos milhões de israelitas
reunidos aos pés do Monte Sinai, portanto, a
revelação de D'para Moshe não poderia ser oposta
ou ridicularizada. As aparições do Eterno a Moshe
não foram ilusões ou fenômenos psiquiátricos,
mas revelações reais, como atesta a aparição no
Monte Sinai com milhões de testemunhas. Este
evento marcou tão profundamente a consciência
coletiva
judaica
que
até
hoje
Moshe
é
considerado o maior profeta que o Eterno já
levantou. Esta seção começa com o capítulo 18,
que é a junção entre duas partes. Os capítulos 1 a
17 descrevem a ascensão de Moshe como profeta
e o êxodo de Israel do Egito. Esta seção termina
no Êxodo 18:12, e depois começa a última seção
do Êxodo, que é a permanência de Israel no
fundo do Monte Sinai. Como diz Carpenter: "A
primeira metade do capítulo [18] (vv. 1-12) traz o
motivo da libertação do êxodo dos capítulos
anteriores para uma conclusão significativa
( τέλός ), mas também aborda as questões
levantadas
pela
tradição
midianita,
tanto
essenciais quanto incidentais, encontradas em
chs. 2-4. A segunda metade do capítulo (vv. 13-27)
aponta para a divulgação do mishpat (  ) ִמ ׁ ְש ּ ָפ טe,
portanto, para o Sinai. A segunda metade cria um
ambiente totalmente novo, apropriado para as
atividades em andamento do Sinai. (Journal for
the Study of the Old Testament, Supplement
Series 240, 1997, 93).

UM REINO DE COHANIM
O propósito do Eterno para Israel é dado nesta
seção da Torá: “E agora, se ouvirdes atentamente
Minha voz e guardardes Minha aliança, sereis para
Mim o tesouro de todos os povos, porque toda a
terra é Minha! E vós sereis para Mim um reino de
sacerdotes [  מַ ְמ ֶ ֥ל ֶכ ת כּ ֹהֲ נִ ֖יםmamleket cohanim] e um
povo santo [  ג ֣וֹי ָק ֑ד ו ֹׁשgoy kadosh]! Estas são as
palavras que falarás aos filhos de Israel.” (Êxodo
19:5,6). Aqui está um dos textos mais fundamentais
da Bíblia Hebraica. Depois de libertar Israel da
escravidão do Egito, D'us quer ratificar a aliança e
renová-la com seu povo. Renová-la, pois a aliança
com Israel não é nova , é a mesma aliança que
D'us fez com Adam, Nôach, Avraham, Yitschaq e
Yaakov. Os termos desta aliança seriam gravados
nas tábuas de pedra para demonstrar o aspecto
universal e atemporal desta aliança, e será
pronunciado pelo próprio D'us a fim de
impressionar permanentemente o povo de Israel
nela. Na verdade, o propósito de D'us é expresso
nesses versos, pois ele deseja que seu povo seja um
sacerdócio real. É uma declaração divina, não uma
simples declaração de Moisés. Foi D'us quem disse
a Moisés para dirigir essas palavras ao povo de
Israel. A questão levantada por esta expressão
"reino do sacerdote" do sacerdócio real é saber se
este texto é sobre a função do povo de D'us como
um sacerdócio real coletivo ou o papel individual
de cada membro do povo de D'us. Não temos
tempo para desenvolver todos os argumentos para
uma resposta ou outra, convidamos nossos leitores
a consultar a obra de Davies, mas o que é
interessante
é
verificar
como
os
Escritos
Apostólicos interpretaram esta declaração divina.
Essa expressão é encontrada em 1 Pedro 2: 5-9, no
Hitgalut (Revelação/Apocalipse) 1: 6; 5, 10; e 20: 6. O
Texto de Pedro diz: “vocês mesmos, como pedras
vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma
casa espiritual para serem kohanim separados
para D'us a fim de oferecerem sacrifícios
espirituais aceitáveis a ele por intermédio de
Yeshua, o Messias.” (1 Pedro 2:5). Os crentes são
comparados a pedras, que juntas formam uma
“casa espiritual” esta casa é chamada de “santo
sacerdócio” que parece indicar, de acordo com o
texto do Êxodo, um sacerdócio coletivo. O
propósito de D'us é que Seu povo, todos juntos
neste mundo desempenhem o papel coletivo de
sacerdotes, isso parece ser confirmado pelo
versículo 9 que diz: “Vocês, porém, são o povo
escolhido, os kohanim do Rei, a nação santa, o
povo pertencente a D’us!” (1 Pedro 2:9a).

Shim'on Pedro fala a todo o povo de D'us que ele
a
chama
com
expressão
coletiva:
"povo
escolhido", um "sacerdócio real", uma "nação
santa", um "povo por posse de D'us" um
sacerdócio real é a expressão exata de Shemot 19,
βασίλειον
ἱεράτευμα
basileion
hierateuma,
"Sacerdócio Real", que é também a tradução
exata de Êxodo 19:6 pela LXX (Davies, 64). Qual é o
papel desta nação de sacerdotes: “Para louvar
Aquele que os chamou das trevas para sua
maravilhosa luz.” (1 Pedro 2:9b). Seu papel é
proclamar Sua honra, exaltá-lo, glorificá-lo para
adorá-lo e adorá-lo, este é apresentado no verso
como "Aquele que o chamou das trevas para Sua
maravilhosa luz". Vivíamos nas trevas e, através de
Yeshua, a luz veio a este mundo e nos iluminou
para a salvação. É uma função coletiva do povo
de D'us, por isso é importante o tempo de
adoração, quando toda a congregação se reúne. É
nesta reunião coletiva que proclamamos através
de nossa adoração, e adoração o louvor de D'us
pelo que ele fez por nós, isto é o que é chamado
no versículo 5: "oferecer sacrifícios espirituais
aceitáveis a D'us através do Messias Yeshua" neste
tempo, depois que Yeshua ofereceu sua vida por
nós, não precisamos mais ir a Jerusalém para
oferecer sacrifícios no Templo, nossa adoração e
serviço por Ele são nossos "sacrifícios espirituais".
Quando lemos o texto do Apocalipse, ele também
vai no sentido de "nação de sacerdotes", quando
diz: “A ele, que nos ama, e nos libertou dos nossos
pecados ao preço do seu sangue, que fez de nós
um reino, isto é, kohanim [ βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς
basileis kai hiereis] para D'us, seu Pai, a ele sejam
glória e domínio para todo o sempre! Amen.”
(Revelação 1:5,6). "um reino de sacerdotes" isto
implica, de fato, que o sacerdócio não é reservado
a uma classe de pessoas dentro do povo de D'us,
mas cada membro deste reino é um sacerdote.
Isto está implícito também na carta escrita aos
hebreus, quando os serviços do santuário são
explicados em detalhes, e onde Yeshua é
apresentado como nosso sumo sacerdote. Um
verso é interessante, onde é escrito: “Assim, que
nos aproximemos confiantes do trono a partir do
qual D'us concede sua graça, para recebermos
misericórdia e encontrarmos graça no momento
de necessidade.” (Hebreus 4:16). Enquanto esta
carta explica o santuário do deserto, designando
Yeshua como o Cohen Gadol que entra nos céus,
que é o verdadeiro santuário: “Portanto, pelo fato
de termos um kohen gadol que entrou no mais
alto céu, Yeshua, o Filho de

D'us,
mantenhamos
com
firmeza
o
que
reconhecemos por verdade.” (Hebreus 4:14). O
povo de D'us é convidado a se aproximar do
"trono da Graça". Onde estava esse trono de
graça? No lugar santíssimo do santuário, o trono
da graça, era a arca da aliança no lugar
santíssimo. Sabemos que ninguém, mas somente
os Cohanim e os Cohen Gadol, podiam entrar no
tabernáculo. Assim é a carta aos Hebreus
convidando-nos a nos aproximar do trono da
Graça, é porque fomos feitos uma nação de
cohanim, cada um de nós é um coen. Não temos
espaço suficiente aqui para desenvolver todas as
implicações desta interpretação dos Escritos
Apostólicos, mas é claro que a primeira intenção
de D'us era que seu povo fosse um reino de
sacerdotes, entretanto a experiência do bezerro
de ouro revelou que apenas uma tribo foi capaz
de defender a honra de D'us "para proclamar o
louvor daquele "que vos chamou das trevas
[escravatura egípcia] para sua maravilhosa luz [no
Monte Sinai]. onde os 10 mandamentos foram
revelados a toda a nação.

pinterest.com

"E o Eterno disse a Moisés: "Assim dirás
aos filhos de Israel: Vós vistes que dos céus
falei convosco. Não fareis diante de Mim
deuses de prata nem deuses de ouro para
vós." (Êxodo 20:22,23)

Assim, consequentemente à experiência do bezerro de ouro, D'us escolheu uma tribo entre as treze, a
tribo de Levi para os sacerdotes de D'us entre Israel. Mas D'us nunca desistiu de sua primeira intenção, e
a realizou através do Grande Sacerdócio de Yeshua que chama seu povo de sacerdotes sob seu papel de
Cohen Gadol, é de fato um sacerdócio universal, ao qual todos nós somos chamados a fim de alcançar
nosso objetivo na terra ao preparar a vinda de Mashiach. O livro do Apocalipse nos ensina que este status
de sacerdócio não é apenas para esta vida na terra, mas um status que desfrutaremos também no céu,
após a vinda do Mashiach e a ressurreição: “Felizes e santos os que têm parte na primeira ressurreição;
sobre eles a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, eles serão kohanim de D'us e do Messias, e
reinarão com ele durante mil anos.” (Revelação 20:6). A primeira ressurreição é a das pessoas justas, por
isso está escrito "Feliz e santo é aquele que tem uma participação na primeira ressurreição"! A segunda
morte é a última punição definitiva dos ímpios, é por isso que aqueles que participam da primeira
ressurreição não experimentarão a segunda morte. E está escrito sobre aqueles que participam da
primeira ressurreição que "serão cohanim de D'us e o Messias" aqui não é uma expressão coletiva, mas
cada um, todos que serão ressuscitados na primeira ressurreição será um sacerdote de D'us. Que função
terão estas pessoas após a ressurreição? Para responder a esta pergunta, temos que diferenciar entre o
primeiro milênio (mil anos) após a vinda de Yeshua e o resto da eternidade, como já vimos, após a vinda
de Mashiach a terra precisaria de um milênio para ser restaurada ao seu estado original, o estado de
Gênesis 1 e 2, quando saiu da mão do criador, para acolher os justos que descerão do céu com a
Jerusalém celestial: “Também vi a Cidade Santa, a Nova Yerushalayirn, descendo do céu, da parte de D'us,
preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido.” (Revelação 21:2), A tradição judaica
também concorda sobre esta necessidade de um milênio para restaurar a terra, e no tratado Avodá Zará
está escrito: "Em relação à discussão sobre o cálculo dos anos, a Guemará afirma que um dos sábios da
escola de Eliyahu ensinou: O mundo está destinado a existir por seis mil anos". Durante dois mil anos, o
mundo foi gasto, pois a Torá ainda não tinha sido dada. O próximo conjunto de dois mil anos é o período
de tempo da Torá. O último conjunto de dois mil anos é o período designado para os dias do Messias"
(9a). e Chaim Luzzatto disse: "O mundo [existirá] por seis mil anos, e será destruído por um [mil]; mas ao
final de mil anos, o Santo, bendito seja Ele, volta e renova o mundo (Derech Hashem, parte um sobre a
Humanidade). A próxima pergunta é qual será a função destes Cohanim ou "Sacerdotes de D'us" que eles
julgarão como está escrito: “Vi tronos, e aqueles sentados sobre os tronos receberam autoridade para
julgar.” (Revelação 20:4), que é confirmado pelo Rabi Shaul: “Vocês não sabem que o povo ele D'us julgará
o Universo?” (1 Coríntios 6:2).

HAFTARÁ: ISAÍAS 9:5,6
Enquanto os judeus sefaradim leem com Itró apenas o texto de Isaías 6, os asquenazim acrescentam
outra porção de Isaías à sua leitura da Haftará - os rabinos da Europa Oriental acrescentaram dois
versículos do capítulo 9, que trazem interpretações controversas entre comentaristas judeus e cristãos.
Está escrito: “Pois nasceu entre nós uma criança, um filho nos foi dado. E sobre seus ombros estará a
autoridade; por isso o maravilhoso Conselheiro, o Deus Todo-Poderoso e Pai eterno, alcunhou-o de SarShalom ('Príncipe da Paz'), para consolidar seu governo e para que sobre o trono de David e seu reinado
não cesse jamais de haver paz, que será estabelecida e mantida através de justiça e retidão, desde
agora e para todo o sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos há de tornar isto realidade.” (Isaías 9:5,6).
Comentaristas cristãos olharam para estes nomes divinos: "Maravilhoso Conselheiro, D'us Todo Poderoso,
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz", e viram neste filho do versículo 5 o Mashiach de Israel, Yeshua,
identificado como D'us, pois somente D'us pode ser chamado de "Pai Eterno" ou "D'us Todo Poderoso".
Mas os comentaristas judeus argumentam que esta criança não poderia ser uma criança que viria no
futuro, uma vez que o texto é expresso no passado ּ  ִּכ י־ יֶ ֣ ֶל ד י ֻ ַּל ד־לָ ֗נ וKi yeled yulad lanu, “Pois nasceu entre
nós uma criança” e ּ  ֵּב ן ִנ ּ ַת ן־לָ֔ נ וben nitan lanu “um filho nos foi dado”. Portanto, os comentaristas judeus
viram nesta criança o filho do rei Acaz, Ezequias, que era um rei justo. Ibn Ezra diz que Ezequias foi
chamado de criança porque ele era muito jovem quando Isaías pronunciou esta profecia. Scherman nos
lembra que o Talmud (Sinédrio 94a) afirma, "todas as denominações deste versículo se referem a
Ezequias" e não a D'us (2018, 79). Entretanto, o argumento do passado não é suficientemente forte para
acreditar que esta criança ou filho não é o futuro Mashiach, porque muitas vezes os profetas do Tanach
usaram o passado para expressar algo que virá no futuro. Precisamos entender que os profetas, tendo
recebido as profecias, estão tão convencidos, tão seguros da realização e do cumprimento de suas
profecias, que a expressaram no passado como se a profecia já tivesse sido realizada. Também é preciso
ter em mente que algumas das profecias no Tanach e mesmo nos Escritos Apostólicos têm uma dupla
aplicação: uma no contexto imediato do profeta, e uma segunda aplicação no futuro. Nos Escritos
Apostólicos temos uma confirmação da identidade dessa criança em Isaías 9:5 na mensagem angélica:
“mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo: estou aqui para lhes anunciar boas notícias que darão
grande alegria a todo o povo. Neste mesmo dia, na cidade de David, nasceu o Libertador, que é o
Messias, o Senhor. Vocês o reconhecerão desta forma: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado
em um cocho". De repente, com o anjo, surgiu uma grande multidão do exército celestial louvando a
D'us: "Nos mais altos céus, glória a D'us! E na terra, paz entre as pessoas de boa vontade!" (Lucas 2:10-14).
Esta mensagem é confirmada pelo contexto de Isaías 9, onde as nações são convidadas a se regozijar
por causa do nascimento desta criança: “O povo que estava envolvido pela escuridão percebeu uma
luminosidade; sobre os que viviam na terra das sombras da morte acendeu-se uma luz brilhante. Tu
exaltaste esta nação, trouxeste-lhe alegria. Rejubilaram-se ante Ti com a alegria que se sente por
ocasião da colheita, com o júbilo que se apossa de quem divide despojos.” (Isaías 9:1,2). Somente esta
criança será chamada de ImanuEl, D'us conosco (Isaías 7:14) e que leva o nome de Sar Shalom, "Príncipe
da Paz" (Isaías 9:5), aquele que será capaz de trazer paz a esta terra e dará às nações motivos para
estarem cheias de alegria.

B'RIT HADASHÁ: ATOS 4:24
Uma das grandes afirmações do Tanach é que D’us é o Criador do Universo. Essa afirmação é repetida no
texto da nossa Parashá, especialmente nos Dez Mandamentos, dados em Êxodo 20. O coração dos Dez
Mandamentos é encontrado no quarto mandamento. Sobre o sábado está escrito: “Lembra-te do dia de
sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do
SENHOR, teu Deus; não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo,
nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro; porque, em seis dias, fez
o SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, o SENHOR
abençoou o dia de sábado e o santificou” (Êxodo 20:8-11 ARA). O texto da Parashá desta semana é crucial
para o povo de Israel. Êxodo 19 é a preparação para ouvir a voz de D’us, e Êxodo 20 é a declaração dos Dez
Mandamentos por D’us. Pelos últimos 3.500 anos, Israel lembrou o fato de que as únicas pessoas que
ouviram a voz de D’us foram seus ancestrais no Sinai. A particularidade desse evento é que não foram
uma ou duas pessoas que ouviram a voz de D’us, mas todo o povo de Israel, entre 2 a 3 milhões de
pessoas, incluindo todos (crianças, jovens e idosos). Por meio desse evento, Israel recebeu os famosos Dez
Mandamentos. Esse documento, que foi escrito pelo dedo de D’us, foi o ato de estabelecimento do
concerto entre D’us e Israel. Ele foi cuidadosamente guardado na Arca da Aliança por cerca de 1.000 anos,
antes de ser escondido logo antes da primeira destruição de Jerusalém. Assim, a fidelidade a D’us e Seus
mandamentos é importante para o Povo de Israel, e quando Yeshua aparece como um Rabino, um
mestre, um profeta e, finalmente, como o Messias, uma pergunta importante foi feita pelos líderes:
“Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera
respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos?” (Marcos 12:28 ARA). É
uma pergunta difícil, se não capciosa. Como podemos dizer que um mandamento é mais importante que
outro, se cada um vem de D’us e demonstra nosso amor a Ele? Vamos lembrar que para o povo judeu D’us
deu 613 mandamentos, não apenas dez. A Torah está cheia desses mandamentos, de Gênesis 1 até
Deuteronômio 34. Conhecendo a mente e o pensamento judaico a respeito dos mandamentos, Yeshua
respondeu com grande sabedoria: “Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é
o único Senhor! Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o
teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há
outro mandamento maior do que estes” (Marcos 12:29-31 ARA). Foi uma resposta sábia. Yeshua respondeu
citando a oração mais importante do povo judeu, o Shema Yisrael. Todos os mandamentos, os dez e os
613, estão incluídos nessas palavras de Yeshua. O líder reconheceu isso e só pode concordar com Yeshua:
“Disse-lhe o escriba: Muito bem, Mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão
ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo
como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios” (Marcos 12:32, 33). Os Dez Mandamentos
foram dados a Israel em duas tábuas, uma com quatro mandamentos entre D’us e o homem. Os primeiros
quatro mandamentos são nosso dever para com Ele. A segunda tábua, com os seis mandamentos
seguintes, contém os mandamentos entre os homens, nosso dever para com nosso próximo. O primeiro
deles diz respeito aos nossos pais. É o quinto mandamento. A razão dada para esses mandamentos é que
D’us é o Criador: “porque, em seis dias, fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há”. Esse
texto é exatamente o que temos no Livro dos Atos: “Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a D'us e
disseram: Tu, Soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há” (Atos 4:24). É uma
afirmação importante, porque hoje essas duas verdades (a Criação e o Shabat) são contestadas. As
pessoas não creem mais em um D’us Criador. Aprendemos na escola e na mídia que nosso mundo veio de
em “big bang”, que ocorreu há pouco mais de 14 bilhões de anos. O Universo está, segundo esses
especialistas, em expansão, e D’us não teria nada a ver com esse processo. Ao mesmo tempo somos
ensinados que o Sábado não é para nós, fiéis de todas as nações, mas apenas para o povo judeu, ou, ainda
pior, alguns teólogos ensinam que não precisaríamos do Shabat e das leis da Torah. É fácil rejeitar o
Shabat quando rejeitamos a verdade do D’us da Criação. Porém, no mandamento, o Shabat é
apresentado como o memorial da Criação. Se a Criação nunca tivesse existido, mas apenas o resultado de
uma combinação de células ao acaso, chamada de “evolução”, não necessitaríamos de qualquer
comemoração do Shabat. É por isso que aqueles que creem na Criação devem, em primeiro lugar, ser
cheios de alegria, diante de todo o universo, que é composto de bilhões de galáxias e em cada galáxia há
trilhões de estrelas como o nosso sol. Nesse universo não há espaço para o acaso, tudo é organizado e
programado. Todos nós conhecemos bem nosso sistema solar e sua organização, porque os planetas
estão sempre, desde o princípio, nas suas órbitas, nunca colidindo com a Terra ou um com o outro. A
mesma organização é visível ao nível da galáxia, que inclui bilhões de estrelas como o sol e outros

um nível mais alto, também vermos tudo igualmente bem organizado. Porém, podemos ir mais para
baixo, para a Terra, e tudo que há nela, da estratosfera até a célula mais básica, prótons e nêutrons, cada
um é programado pelo Criador, e nenhum acaso é encontrado na sua organização. Por isso é difícil crer
na evolução; o acaso nunca produziu nada tão organizado. De fato, podemos dizer que precisamos de
mais fé para crer na evolução que na Criação, como vemos claramente. Assim, se cremos na Criação e em
um D’us Criador, deveríamos ficar felizes em celebrar esse D’us, que nos deu vida na Terra, a cada Shabat,
que é o “aniversário” semanal da criação. E todos que guardam o Shabat devem crer que o mundo foi
criado em sete dias, ou não haverá coerência na sua fé. Voltando ao texto de Atos 4, o contexto desse
texto é que Shim’on-Pedro e João foram chamados ante o Sanhedrin para dar a razão da sua fé em
Yeshua. As primeiras palavras pronunciadas mostram que Shim’on foi inspirado: “Então, Pedro, cheio do
Ruach ha-Kodesh, lhes disse: ‘Autoridades do povo e anciãos'' (Atos 4:8). Essa assembleia de Rabinos,
Cohanim (sacerdotes) e autoridades não tinha poder para condená-los. Todo poder judicial estava nas
mãos das autoridades romanas. Assim Shim’on e Yochanan foram libertos e foram para a igreja do lar que
eles conheciam: “Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito
os principais sacerdotes e os anciãos” (Atos 4:23). Sua reação foi de grande alegria e louvor a D’us. No
entanto, aqui novamente, agradeceram ao Criador, Aquele que fez tudo: “Ouvindo isto, unânimes,
levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que
neles há” (Atos 4:24). É por isso que, se quisermos ser fiéis ao D’us da Bíblia, se queremos ser discípulos de
Yeshua, e discípulos da primeira comunidade de Yeshua, devemos aceitar a doutrina da Criação, que foi
D’us quem fez todas as coisas, não o acaso. Sejamos discípulos dos primeiros crentes em Yeshua, crendo
nas mesmas doutrinas, aguardando a vinda do Mashiach e a ressurreição dos mortos no último dia.
Apenas aqueles que creem na criação podem crer na ressurreição, que é, na verdade, uma recriação.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

UMA VISÃO NÍTIDA
Uma mãe voltou para casa com seu filho de uma visita ao oftalmologista. O menino usava um novo par de
óculos com molduras douradas brilhantes e elegantes, que ele exibia orgulhosamente a todos os seus
irmãos. Pouco tempo depois, a mãe encontrou o filho mais novo amuado em seu quarto. "Qual é o
problema?", perguntou ela. "Por que você está tão abatido? Alguém fez alguma coisa para lhe fazer mal?"
"Sim", declarou o menino. "Você fez! Você comprou óculos para ele, mas não comprou nenhum para
mim". A mãe foi surpreendida por um momento e, em seguida, reuniu o menino em seus braços. "Você
sabe por que ele comprou óculos?", disse ela. "Porque ele não vê bem". Sem esses óculos, ele não
consegue ver o quadro negro. Mas você tem muita sorte. Você tem uma visão tão nítida, que consegue ler
as menores letras de longe. Por que eu lhe daria óculos? O rabino Naftali Reich diz: "Em nossas vidas,
estamos todos muito familiarizados com as pressões de viver em uma sociedade materialista onde a
qualidade de vida é muitas vezes medida pelos bens que acumulamos. O décimo mandamento nos
oferece os meios pelos quais podemos nos elevar acima desta visão míope. Se nos conectarmos à vontade
universal do Criador e nos orientarmos para o cumprimento de nossa missão na vida, encontraremos uma
serenidade e um cumprimento que nos enriquecerá muito mais do que a gratificação de qualquer um de
nossos desejos cobiçosos".

O SHABAT E O MUNDO VINDOURO
Antes de entregar a Torá, D’us chamou o povo judeu e disse-lhes: “Meus filhos, eu tenho um grande
tesouro, que eu lhes darei se vocês aceitarem a Torá e observarem as mitsvot”. Israel perguntou: “Qual é o
tesouro que Tu nos darás se observarmos a Torá?” D’us, então, respondeu: “É a recompensa no mundo
vindouro”. O povo judeu disse: “Senhor do Universo, dá-nos uma amostra do que será o mundo vindouro”.
D’us respondeu: “Eu vou lhes dar o dia santo do Shabat, que é 1/60 do mundo vindouro”.

INSPIRACIONAL

A mesma lei que fora gravada em tábuas de pedra, é escrita pelo Ruach Elohim nas tábuas
do coração. Em vez de cuidarmos em estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça
do Messias. Seu sangue expia os nossos pecados. Sua obediência é aceita em nosso favor.
Então o coração renovado pelo Ruach Elohim produzirá os “frutos do Espírito”. Mediante a
graça do Messias viveremos em obediência à lei de D'us, escrita em nosso coração. Tendo
o Espírito do Messias, andaremos como Ele andou. Pelo profeta Ele declarou a respeito de
Si mesmo: “Sempre almejei cumprir Tua vontade, e Tua Torá está no íntimo de meu ser”.
(Salmos 40:8). E, quando esteve entre os homens, disse: “Além disso, quem me enviou está
comigo; ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada”. (João 8:29).
(PP, 267)
O Eterno revelou-Se não somente na terrível majestade de juiz e legislador, mas como um
compassivo guarda de Seu povo: “Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
da casa dos escravos.”. (Êxodo 20:2). Aquele a quem já haviam conhecido como seu guia e
libertador, que os trouxera do Egito, preparando-lhes caminho através do mar e
subvertendo Faraó e seus exércitos, que assim Se mostrara superior a todos os deuses do
Egito, Esse era o que agora falava a Sua lei. (PP, 214)
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“D’us falou, e foi isto o que ele disse: - Meu povo, eu, o Eterno, sou o
seu D’us. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo.”
(Êxodo 20:1,2 - NTLH)

