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O Rosh Hashaná chega muito em breve, no Shabat, dia 19 de Setembro. Esta festa é a celebração do ano

novo pelo povo judeu, e também um Dia Santo com profundo significado espiritual. Nesse dia, o povo

judeu declara que o Eterno é o Criador e o Rei do Universo, e por isso tem o direito de julgar o seu povo

com Chéssed (misericórdia) e Tsédec (justiça). Este é um momento para desejar aos seus amigos e

parentes judeus um feliz ano novo, que é dito em hebraico como "Shaná Tová". O que você preparou para

este tempo de celebração com os seus amigos judeus? Jeff Zaremsky enviou-nos um e-mail: "As

congregações Beth-El Shalom da Flórida estão jejuando e orando ao longo deste mês. Cada pessoa

escolheu pelo menos um dia em Setembro para jejuar e rezar. Convidamos todos a juntar-se a nós,

escolhendo um dia em Setembro para jejuar e orar. "Seria bom para cada um de nós jejuar e orar pelo

menos um dia durante o mês de Setembro para preparar os nossos corações para os Dias Santos deste

ano, e também porque estamos muito próximos do dia do julgamento deste mundo". De fato, oremos

também pelo povo judeu nestes dias especiais.

Richard Elofer está publicando um novo conjunto de

livros de comentários bíblicos baseados em fontes e

pensamentos judaicos. O conjunto completo será uma

coleção de 7 volumes. O primeiro volume tem 500

páginas, intitulado, "Gênesis": Parashá, Haftará e Escritos

Apostólicos". Cada comentário das Parashiot de Gênesis

é acompanhado por comentários sobre a Haftará

correspondente e textos dos Escritos Apostólicos que

podem ser lidos em conexão com a Parashá. A versão

física deste livro está disponível pelo preço de US$25.

Estará disponível muito em breve na Amazon no

formato e-book Kindle e livro impresso a pedido.

Contudo, qualquer pessoa que deseje encomendar

previamente este livro pode solicitar uma encomenda

para richard@elofer.com.

N O T Í C I A S

NOVOS LIVROS DE RICHARD ELOFER

Uma reunião foi organizada por Mona Jones do CMFJA

de Londres. Esta reunião sobre o tema "Judaísmo

Messiânico" ocorrerá na segunda-feira, 7 de Setembro, às

19:00 horas (Londres, fuso horário do Reino Unido). Este

encontro será na plataforma Zoom, e poderá participar

no mesmo através do seu computador, smartphone ou

tablet. Se estiver interessado em participar, Dados do

Zoom: sala 980 7067 0277, senha 716244.

REUNIÃO VIA ZOOM COM 
RICHARD ELOFER

SHANÁ TOVÁ 5781



Quando os filhos de Israel habitarem na Terra Prometida, os primeiros frutos devem ser levados ao Templo e

entregues ao Cohen numa cerimônia expressando reconhecimento que é o Eterno quem guia a história do

povo hebreu através das eras. Este texto forma uma das partes centrais da Hagadá que lemos no Sêder de

Pêssach. No último dia de Pêssach do quarto e do sétimo anos do shemitá - o ciclo de sete anos da terra.

Uma pessoa deve divulgar publicamente que distribuiu os dízimos às pessoas apropriadas na maneira

prescrita. Com esta mitzvah Moshe conclui os mandamentos que D’us disse-lhe que daria a Israel. Moshe

exorta-os a andar nos caminhos de D'us, porque foram separados como povo precioso do D’us Eterno.

Quando Israel cruzar o rio Jordão, devem fazer um novo compromisso com D’s e a Torá. Grandes pedras

devem ser erguidas e a Torá ser escrita nelas (de acordo com a tradição judaica, nas 70 línguas do mundo de

então, para especificar que estas leis são para o mundo todo, não somente Israel). Após isto, elas devem ser

cobertas com uma camada fina de gesso. Metade das tribos ficará no Monte Guerizim, e metade no Monte

Eval, e os levi’im (levitas) ficam num vale entre as duas montanhas. Ali eles recitam 12 mandamentos e todo o

povo dirá “amém” às bençãos e à maldições. Moshe então detalha as bençãos que serão concedidas sobre os

filhos de Israel. Estas bênçãos são físicas e espirituais. Mesmo se o povo hebreu não guardar a Torá, Moshe

detalha um cenário de destruição, resultando resultando em exílio e peregrinação entre as nações.

"E quando entrares à terra
que o Eterno, teu D'us, te dá

por herança, a herdares e
nela habitares, tomarás das

primícias de todo fruto da
terra que trouxeres da tua

terra, que o Eterno, teu D'us,
te está dando, e os porás

num cesto e irás ao lugar que
o Eterno, teu D'us, escolher
para ali fazer habitar Seu

Nome.”   

PARASHÁ KI TAVÓ
י-ָתבוֹא  ה ּכִ ָרׁשָ  ּפָ

DEUTERONÔMIO 26:1-29:8
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A Parashá Ki Tavó começa com o mandamento de
Bicurim (primeiros frutos ou primícias). Recordemos
primeiro que para o povo judeu todas as mitsvot que
são sobre a terra, ou a agricultura se aplicam apenas
na terra de Israel e não quando o povo judeu está no
exílio. No entanto, na Guemará há uma aplicação
moderna deste ditado da lei: "Quando alguém traz um
presente a um talmid chacham (erudito dedicado ao
estudo da Torá) é como se trouxesse bicurim". (Moshe
Bogomilsky). A mitsvá de bicurim foi considerada
como um banquete de ação de graças. Tratava-se de
agradecer ao Eterno por todas as suas bênçãos na
Terra de Israel. É por isso que esta mitsvá só deveria
ser praticada na Terra de Israel. De fato, de acordo
com a tradição, a mitsvá de bicurim não se aplicava
imediatamente ao entrar na terra prometida, mas 40
anos mais tarde - no final da liderança de Josué -

depois de terem conquistado a terra e dado a todos a
terra que lhes tinha sido atribuída. Uma questão aqui
colocada é porque é que aqueles que receberam o seu
pedaço de terra mais cedo tiveram de esperar que o
outro obtivesse a sua terra antes de praticarem este
mandamento? A resposta é que a mitsvá de bicurim é
uma expressão de alegria: “E te alegrarás com todo o
bem que o Eterno, teu D'us, te tem dado, a ti e à tua
casa – tu, o levita e o peregrino que está no meio de
ti.” (Deuteronômio 26:11). Assim, todas as pessoas
deveriam regozijar-se, e não uns se alegrando
enquanto outros estavam em guerra para conquistar o
seu pedaço de terra. O espírito de Ahavat Israel (amor
a Israel) está por detrás desta espera. Não se pode ter
alegria completa, mesmo quando se tem tudo o que
se precisa, sabendo que ainda falta um dos seus
irmãos, porque eles ainda não têm a sua terra. Assim,
a mitsvá foi aplicada apenas 40 anos após ter entrado
na Terra Prometida e todas as famílias podem
descansar e alegrar-se no Eterno pelas suas bênçãos.
Este discurso de gratidão (Deuteronômio 26:5-10) que
é pronunciado na primeira pessoa do singular é uma
revisão dos grandes acontecimentos do êxodo. Ainda
que mais tarde estes acontecimentos tenham ocorrido
centenas ou milhares de anos no passado, cada um
tem de os pronunciar como se estivessem
directamente relacionados com ele na sua própria
vida. O fiel fala da terra que "Tu me deste". A terra
pertence a D'us onde quer que eu viva; cada pedaço
de terra que me pertence foi-me dado, e eu devo
agradecer cada bênção que recebo deste pedaço de
terra. O rabino Zalman Marozov diz que uma vez em
Jerusalém, o cesto de fruta foi dado a um Cohen. A
pessoa que trazia o cesto de frutas agradeceria a D'us
por tirar o povo de Israel da escravidão no Egito, por
todos os milagres que Ele fez ao povo judeu, e por nos 

BICURIM OU PRIMÍCIAS
trazer a este lugar e nos dar esta terra, uma terra
que mana com leite e mel. (Torah.org) Este
processo de acção de graças ou bicurim foi para
levar algumas das primeiras frutas de cada
produção e trazê-las para o lugar que o Eterno
tinha escolhido, primeiro foi onde estava o
Santuário e depois da mudança do Santuário em
Jerusalém, os bicurim foram trazidos para
Jerusalém e entregues aos Cohanim (sacerdotes).

Quando o cesto do bicurim foi dado aos
sacerdotes, o israelita teve de iniciar a recitação de
todas as bênçãos de D'us sobre ele e o seu povo: “E
o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o
pousará diante do altar do Eterno, teu D'us. E
falarás em voz alta e dirás diante do Eterno, teu
D'us: 'Labão [Laván], o arameu, quis fazer perecer o
meu pai, e este desceu ao Egito e peregrinou ali
com pouca gente, e ali veio a ser uma nação
grande, forte e numerosa.” (Deuteronômio 26:4,5).

A oração refere-se ao milagre da sobrevivência de
Yaakov enquanto ele podia ser assimilado ao povo
de Lavan e o povo de Israel teria desaparecido,

mas ele sobreviveu às manipulações e à tentativa
de Lavan de o destruir a ele e à sua família. Assim,

trazer os primeiros frutos foi acompanhado pelo
seu reconhecimento da libertação de D'us ao
salvar a nação da destruição. É evidente que lendo
a Torá descobrimos que o Eterno realizou muito
mais milagres do que salvar Yaakov de Lavan ou
Israel do Egito. Mas estes dois milagres são os
milagres fundadores do povo de Israel, foram as
duas ocasiões em que Israel foi ameaçado de
extermínio e a inclusão destes dois
acontecimentos na oração permitiu a Israel
recordar o que as nações são capazes de fazer
contra o povo de D'us. Este texto e os seguintes
versículos fazem parte do que o povo judeu
também recita no Sêder dê Pêssach ou Hagadá. O
propósito desta declaração era recordar os
grandes milagres de D'us na história do povo e
identificar-se com o êxodo e os milagres como se
lhe tivessem acontecido pessoalmente, durante a
sua vida, mesmo que mil anos o separam do
acontecimento original. Uma pessoa só pode ser
verdadeiramente feliz se apreciar o que o Eterno
lhe deu. Contudo, se uma pessoa é egocêntrica,

considerando que merece tudo o que tem, não
ficará feliz com o que tem. Pelo contrário,

concentrar-se-á nas coisas que ainda não são suas,

mas às quais se sente intitulado. Se uma pessoa
passar pela vida com a atitude que todos lhe
devem, será constantemente infeliz, nunca
satisfeita com o que tem.



"e trouxe-nos a este lugar e nos deu esta
terra, terra que emana leite e mel.”

(Deuteronômio 26:9)
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os mandamentos do Eterno, e os cumprireis; e não
errareis seguindo (os impulsos de) vossos corações e
de vossos olhos, pelos quais vós viveis a errar. Para
que vos lembreis e cumprais todos os Meus
preceitos e sejais santos para com vosso D'us. Eu
sou o Eterno, vosso D'us, que vos tirei da terra do
Egito, para ser vosso D'us – Eu sou o Eterno, vosso
D'us!’” (37-41). Se muitos destes judeus ortodoxos
querem que as tsitsit fiquem visíveis, é porque o
verso diz: "e as vereis e lembrareis todos os
mandamentos do Eterno". Cada vez que um
seguidor vê estas franjas, deve lembrar-se que é um
membro do povo de D'us, e deve comportar-se de
forma diferente da pessoa secular média que anda
pela rua; os fiéis devem testemunhar por D'us,

cumprindo os Seus mandamentos.

A mitsvá de bicurim ensina-nos que antes de
desfrutarmos da generosidade e bênçãos que
D'us nos deu, devemos primeiro devolver o que
Lhe pertence. Isto é conseguido dando o dízimo
e oferecendo ao Templo pelo serviço dos
Cohanim e também a tsedacá que é uma
provisão para os pobres, órfãos, viúvas e
necessitados. Estes atos de bondade não são
apenas a coisa certa a fazer, mas também uma
porta de entrada para a felicidade. Como nos
sentimos hoje? Felizes ou infelizes? Muitas vezes
a felicidade ou a infelicidade é um estado de
espírito. Se estivermos satisfeitos com as
bênçãos do Eterno nas nossas vidas, então
seremos felizes, mas se pensarmos que seremos
felizes apenas quando tivermos mais, então
nunca seremos felizes porque nunca estaríamos
satisfeitos com o que temos. Se pensarmos que
seremos felizes apenas quando tivermos mais,

então nunca seremos felizes. Só podemos ser
felizes se apreciarmos o que temos e o que
estamos a fazer. Em Pirkê Avot, lemos: "Quem é
o rico? Aquele que é feliz com a sua sorte". (4:1).
O rabino Zelig Pliskin diz: "Independentemente
do que tem, só é rico se tiver dominado a
capacidade de apreciar o que tem". Segundo a
Torá, a verdadeira riqueza mede-se em termos
de felicidade. (aish.com). A mitsvá de bicurim
ensina-nos que antes de desfrutarmos da
recompensa e bênçãos que o Eterno nos dá,

devemos devolver parte do que temos. A menos
que alguém esteja grato pelas suas bênçãos, ele
ainda estará deprimido. Imagine todas as
pessoas que foram abençoadas por Yeshua
quando foi escrito: “os cegos vêem, os mancos
andam, pessoas afligidas por tzara'at são limpas,

os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e
as boas-novas são anunciadas aos pobres”

(Mateus 11:5). Se fôssemos um destes homens ou
mulheres, estaríamos entre as pessoas mais
felizes do mundo, portanto, por que esperar para
apreciar o que temos? É tempo de contar toda a
bondade e bênçãos que recebemos do Eterno e
a mitsvá que os adverte, de uma forma positiva,

a recordar o Eterno e os Seus mandamentos.

Não é a primeira vez que Moshe deu este
mandamento e ele próprio tinha-o incluído
anteriormente no livro Bamidbar (Números 15):

“E o Eterno falou a Moisés dizendo: 'Fala aos
filhos de Israel e diz-lhes que façam para eles
franjas [Tsitsit] sobre as bordas de suas vestes,

pelas suas gerações; e porão sobre as franjas de
cada canto um cordão azul-celeste. E será para
vós como franjas, e as vereis e lembrareis todos 



O povo judeu seguia um ciclo de sete anos para o ajudar a contar o ano sabático, que era o sétimo ano
do ciclo. Este ciclo de sete anos ajuda-os também a saber quando dar Ma'aser ou o dízimo ao próprio
povo. Na parashá a Torá dá algumas instruções sobre um segundo e terceiro dízimo que eram diferentes
do primeiro dízimo dado ao Templo exclusivamente para os Cohanim: “Quando acabares de separar
todos os dízimos de teu produto no terceiro ano, que é o ano em que se separa um só dízimo – o do
levita –, o darás ao levita, e também darás um outro dízimo para o peregrino, para o órfão e para a viúva,

a fim de que os comam e se fartem. E dirás diante do Eterno, teu D'us: 'Tirei o que é consagrado de
minha casa, e também o dei ao levita, ao peregrino, ao órfão e à viúva, de acordo com todo o Teu
mandamento, que me ordenaste; não mudei, e fiz como Teus preceitos, e não me esqueci de abençoar-
Te.” (Deuteronômio 26:12,13). Através deste texto entendemos que, para além do dízimo regular
separado e dado aos levitas e cohanim no terceiro ano, um segundo e um terceiro dízimo seriam
separados. Na prática, o povo judeu pôs de lado o segundo dízimo em cada primeiro, segundo, quarto e
quinto ano do ciclo de sete anos. Este dízimo foi dedicado a alimentar os pobres e a ser distribuído às
viúvas e órfãos, enquanto o terceiro dízimo reunido em cada terceiro e sexto ano do ciclo de sete anos
foi dedicado a financiar as festas de peregrinação. É por isso que o proprietário deste dízimo tinha a
obrigação de o consumir na cidade escolhida por D'us e onde se encontrava o Santuário. Sem esta
disposição do terceiro dízimo, seria difícil para os judeus fazer a viagem da sua casa a Jerusalém. Para
resumir isto, podemos dizer que: os três dízimos postos de lado pelos israelitas dos seus rendimentos
eram: 1) Ma'aser Rishon (primeiro dízimo) para os levitas; 2) Ma'aser Sheni (segundo dízimo) para os
pobres, que os ensina a apreciar os fins para os quais os seus bens deveriam ser dirigidos - estes fins são
o cultivo do espírito, o cuidado do corpo e o cultivo do amor ao próximo; e 3) Ma'aser Shlishit (terceiro
dízimo) para peregrinações - dízimos que tinham de ser consumidos em Jerusalém. É interessante notar
que há três mil e quinhentos anos atrás, o povo judeu já sabia como financiar as suas férias em
Jerusalém.

ISRAEL E OS DÍZIMOS

PERSPECTIVA ESPIRITUAL

Imediatamente após as “boas notícias” de Deuteronômio 28:1-14 a Torá descreve o que aconteceria “se
não ouvires a voz do Eterno, teu D'us, para guardar e cumprir todos Seus mandamentos e Seus
estatutos...” As maldições são o avesso das bençãos. Em vez de “Serás bendito na cidade e serás bendito
no campo (...) Serás bendito ao entrares e serás bendito ao saíres.” ficam “Serás maldito na cidade e
serás maldito no campo (...) Serás maldito ao entrares e serás maldito ao saíres.” (28:19) O Targum
Yonatan Ben Uziel traduz o verso 28:19 assim: “Serás maldito ao entrares” significa “você será maldito ao
entrar nos teatros e nos circos” por gastar tempo em entretenimento frívolo em vez de estudar a Torá.”

“Serás maldito ao saíres” como “você será amaldiçoado ao sair para ganhar a vida”. O Rav Avraham
Yaakov Pam pergunta: “o que há de errado em ganhar a vida?" Quem é fiel ao Eterno precisa manter sua
família e trabalhar. No entanto, devem ter a atitude que quando tiverem a oportunidade, usar o tempo
sabiamente, vindo de uma perspectiva espiritual estudando a Bíblia.



H A F T A R Á ISAÍAS 60:1-22

Este é o sexto Shabat depois de Tisha B'Av no período chamado Shiva D'nechemta "Sete semanas de
conforto". O nosso texto de conforto desta semana descreve a glória futura do povo de D'us, quando
Hashem brilhará sobre eles através do Seu Shechiná ou Ruach Hashem (Espírito Santo) para
testemunhar a sua descoberta do glorioso Messias e a Sua bondade para a humanidade. “Levanta-te (ó
Jerusalém), resplandece, porque chegou tua luz, e brilha sobre ti a glória do Eterno.” (Isaías 60:1). A
glória do povo de D'us só será revelada quando a "glória do Eterno" se erguer sobre eles. A metáfora da
luz é muito importante na Escritura. Isto, também é afirmado no final do nosso Haftarah quando Isaías
proclama: “Não necessitarás mais da luz do Sol para te iluminar durante o dia, nem do resplendor da
Lua à noite; mas o Eterno te servirá de luz perpétua e o teu D'us será a tua glória.” (Isaías 60:19). A luz é
utilizada metaforicamente para descrever a missão do povo de D'us: “te transformarei em um convênio
para todos os povos e uma luz para as nações” (Isaías 42:6b). Brilhar e refletir a glória do Eterno é a
missão do povo de D'us. Isto também foi confirmado por Yeshua dizendo aos seus talmidim que eles
são a luz do mundo (Mateus 5:14-16). Embora devamos admitir que ao longo dos séculos a kehilá de
Yeshua nem sempre brilhou de uma boa maneira. A luz é também um símbolo da Torá ou da própria
Bíblia. O Salmo 119, o salmo e mais longo e capítulo da Bíblia, é inteiramente dedicado à magnificação
da Torá e, de um modo geral, de toda a revelação, a Bíblia, como palavra de D'us. Afirma o Salmista:

“Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho.” (119:105). Curiosamente,

a luz é também utilizada tanto na Bíblia como na tradição judaica como símbolo do Messias, e
poderíamos dizer ainda mais do que um símbolo, pois o Messias é apresentado como a personificação
da luz, mesmo da luz primordial na criação (João 1:7-9 e Bereshit Rabá 25). Esta luz primordial no início
(Gênesis 1:5-7) não pode ser confundida com a luz dada pelo sol criado no quarto dia da criação
(Gênesis 1:14-19). No nosso texto da Haftará, esta luz foi quase removida da terra: “Eis que escuridão
cobrirá a terra, e trevas tenebrosas, os reinos” (Isaías 60:2a). Esta é a escuridão do erro, da idolatria e da
apostasia. Luz e escuridão na Bíblia são também metáforas da espiritualidade (luz) ou obscuridade
(escuridão - a ausência de luz), e é o papel do povo de D'us trazer de volta a luz de D'us e a
espiritualidade sobre a terra: “a ti, porém, ilumina o Eterno, e Sua glória se verá sobre ti.” (60:2b). O
testemunho do povo de D'us atrairá nações e reis para eles e, em última análise, para o Eterno: “Nações
se encaminharão para a tua luz, e os reis para o brilho do teu resplendor.” (60:3). Afirma o rabino David
Altschuler em Metsudot: "E a Sua glória será vista sobre vós, a Sua Shechiná será manifestada em vós".

Tal experiência aconteceu quando os talmidim de Yeshua receberam o Ruach Hakodesh (Espírito
Santo) poucos dias após Yeshua ter ascendido ao céu: "Chegou a Festa de Shavu'ot, e os crentes
estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente, veio do céu um som como de um vento
muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir, viram o que parecia línguas de
fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh e
começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar." (Atos 2:1-4). Nesse dia e
durante os anos seguintes, a luz de D'us iluminou Jerusalém. Mas os habitantes de Jerusalém perderam
uma grande oportunidade, a de verem as nações a chegar até eles para receberem a Torá: “Nações se
encaminharão para a tua luz” (Isaías 60:3). Em vez disso, foram os talmidim (seguidores) de Yeshua que
se dispersaram entre as nações para levar a luz de D'us às nações.



B ' R I T  H A D A S H Á HEBREUS 7:1-12

Uma das leis da parashá Ki-Tavó é a lei do "dízimo". Tecnicamente o "dízimo" é uma décima parte do

rendimento, pago como contribuição aos sacerdotes ou Cohanim, a fim de prover à sua subsistência. Assim, foi

pedido ao povo de Israel que desse 10% dos seus rendimentos ao padre (Deuteronômio 26:12). A recolha do

dízimo foi um pouco complicada porque foi recolhida no ciclo sabático dos anos (cf. comentário da parashá). No

entanto, quando lemos a Torá descobrimos que o dízimo não é uma lei mosaica, mas uma lei que precedeu os

levitas e Moisés. O dízimo já foi mencionado no livro de Gênesis, fazia parte do sacerdócio de Malchitsedek

(Melquisedeque) (Gênesis 14:18-20). Lendo a carta aos Hebreus descobrimos que o sistema do dízimo pertence

também, ao sacerdócio de Yeshua, que foi estabelecido por D'us como o Sumo Sacerdote do pacto renovado.

“Portanto, pelo fato de termos um kohen gadol que entrou no mais alto céu, Yeshua, o Filho de D'us” (Hebreus

4:14). A carta aos Hebreus ensina que Yeshua, que não é descendente de Aharon, foi nomeado Cohen, segundo o

sacerdócio de Malchitsedek, sobre o qual o autor desta carta disse: “Esse Malki-Tzedek, rei de Shalem e kohen do

D'us Ha'Elyon, encontrou-se com Avraham, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou; e Avraham

lhe deu um décimo de tudo. Em primeiro lugar, a tradução de seu nome é "rei da justiça", e também é rei de

Shalem, que significa "rei da paz". Não há registro de seu pai, mãe, antepassados, nascimento ou morte; em vez

disso, semelhantemente ao Filho de D'us, permanece kohen para sempre.” (Hebreus 7:1-3). Malchitsedek foi feito à

semelhança de Yeshua. No livro de Gênesis, ele representa simbólicamente Yeshua HaMashiach. Não sabemos

nada sobre Malchitsedek. Não sabemos quem foi o seu pai ou a sua mãe, quando nasceu e quando morreu.

Porque esta apresentação de Malchitsedek, porque ele era simbolicamente o representante do Mashiach, ele foi

feito como o Messias que é apresentado na Bíblia como vindo da eternidade: “E tu, Bet-Léhem [Belém] de Efrat,

és muito pequena para ser contada entre os milhares de Judá, mas de ti sairá, para Mim, alguém que há de ser o

condutor de Israel, cuja origem remontará ao passado distante.” (Miqueias 5:1). Sendo dos dias da eternidade,

significa que os seus dias se misturam com a eternidade, o próprio da eternidade não tem princípio nem fim, isto

é, se os dias do Messias são os dias da eternidade, ele não tem princípio nem fim, é por isso que Malchitsedek no

livro do Gênesis não tem princípio nem fim como as cartas aos hebreus: “Esse Malki-Tzedek, rei de Shalem e

kohen do D'us Ha'Elyon, (...) a tradução de seu nome é "rei da justiça", e também é rei de Shalem, que significa "rei

da paz". Não há registro de seu pai, mãe, antepassados, nascimento ou morte; em vez disso, semelhantemente ao

Filho de D'us, permanece kohen para sempre.” (Hebreus 7:1–3). Por isso foi considerado como um grande homem

pelo movimento inicial de Yeshua. O texto continua: “Considerem quão grande ele era! Até o patriarca Avraham

lhe deu um décimo dos melhores despojos!” (Hebreus 7:4). Isso significa que Malchitsedek era maior do que

Avraham, o nosso pai. O texto explica que se Avraham deu o seu dízimo a Malchitsedek, é porque Avraham

considerava Malchitsedek como o Cohen Gadol (sumo sacerdote) do seu tempo, servindo o Altíssimo e como

superior a ele. Assim, desde que Yeshua veio à terra e foi ordenado ao seu ministério por um levita (Yochanan

HaMatbil) o sacerdócio passou da tribo de Levi para Yeshua, que é sacerdote segundo Malchitsedek para a

eternidade. Yeshua é o verdadeiro "rei da justiça" e "rei da Shalom". A retidão e Shalom só podem ser obtidas e

alcançadas através de Yeshua HaMashiach. Isto parece complicado, mas recordemos que todos os serviços no

Santuário e no Templo deveriam servir como uma ilustração do ministério do Messias. O sistema levita foi

estabelecido apenas para ensinar ao povo de Israel sobre o Messias. Assim que o Messias chegou, o sacerdócio foi

transferido para ele e o serviço no Templo terrestre já não era necessário. E como é dito em Hebreus que quando

há um novo sacerdócio a lei tinha de mudar também: “Porque, se o sistema de kohanim for alterado, há a

necessidade de mudança de Torah.” (Hebreus 7:12). Voltando à mitsvá de ma'aser (dízimo) descrita no texto da

Parashá Ki-Tavó entre muitos outros, podemos dizer que de acordo com a Torá o dízimo tinha de ser dado aos

Levitas, uma vez que a vinda de Yeshua o sistema levítico foi cumprido por Yeshua, novas regras devem ser

aplicadas ao abrigo do pacto renovado. Na ausência do templo e dos levitas, o dízimo deve ser utilizado para

servir a nova comunidade para partilhar a mensagem de Yeshua. O rabi Shaul estava pensando na necessidade

dos trabalhadores da Bessorá que abdicaram de tudo para andar pelo mundo para pregar a mensagem. Shaul,

que foi o principal shaliach (emissário) nunca pediu dinheiro ou privilégios para si próprio pelo trabalho que

realizou. Mas ele estava consciente das necessidades dos trabalhadores da mensagem e afirmou: "Da mesma

forma, o Senhor ordenou a quem anuncia as boas-novas que seja sustentado por elas". (1 Coríntios 9:14). Onde é

que o Eterno ordenou que "aqueles que proclamam a Boa Nova obtenham o seu sustento a partir da Boa Nova". 



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

QUANDO VOCÊ ESTUDA A TORÁ?

Uma vez Rav Henkin conheceu Chazon Ish quando ambos ainda se encontravam na Europa. Na época, ele nem

sequer conhecia o Chazon Ish e certamente não se apercebeu da sua grandeza. Ambos estavam por acaso na

sala de estar de um certo rabino, à espera de ver o Rav e começaram a falar um com o outro. Rav Henkin

perguntou ao Chazon Ish "Qual é o seu nome" e ele respondeu "O meu nome é Avraham Yeshaya Karelitz". "O

que é que faz? "Inquiriu Rav Henkin. "Sou dono de uma loja", respondeu Rav Karelitz. Rav Henkin perguntou-lhe

então: "Reserva diariamente horários fixos para a aprendizagem da Torah?". O Chazon Ish respondeu: "Quando

tenho tempo, aprendo". Mais tarde, quando Rav Henkin entrou para ver o Rav com quem estava à espera para

falar, o rabino disse-lhe que estava prestes a deixar o seu cargo durante vários meses e a viajar para a Rússia.

Estava planejando deixar a sua comunidade, entretanto, com o cavalheiro do salão chamado Rabino Avraham

Yeshaya Karelitz, que era proficiente em todas as áreas da Torá". O que Chazon Ish disse a Rav Henkin era

absolutamente verdade. Sempre que tinha tempo, ele aprendeu. Foi por isso que ele se tornou o Chazon Ish.

FALTA DE FÉ

Um rico dono de terras, que estava fazendo uma festa para os seus muitos amigos, decidiu mandar fazer uma

peça de vestuário especial. Comprou o material mais caro e contratou um alfaiate para fazer para ele a peça de

vestuário. O alfaiate esforçou-se ao máximo para produzir uma peça de vestuário muito especial.   Quando o

homem rico apareceu na festa, todos ficaram surpreendidos e elogiaram a beleza e o artesanato da peça de

vestuário. No entanto, uma pessoa ficou com ciúmes dos elogios que se fizeram ao alfaiate que fez a peça de

vestuário. Ele procurou com o homem rico e acusou o alfaiate de não usar todo o tecido na criação da peça de

vestuário, mas de roubar algum do tecido muito caro. O rico ficou furioso.  Chamou o alfaiate e disse: "O pano que

lhe dei tinha quatro metros de comprimento, mas quando medi a peça de roupa, achei que era mais curta do

que três metros". O alfaiate disse-lhe que a acusação estava errada: "Cada pedaço do material que me deu está

na peça de roupa". Prosseguiu, explicando-lhe como o material extra era necessário para as muitas pregas,

dobras e sobreposições que compõem a beleza do fato. O homem rico não aceitou as explicações do alfaiate. 

Não na Bessorá, portanto a única ordem que temos na Bíblia sobre "esta" mitsvá é: “E aos filhos de Levi, eis que

tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, em troca do serviço que eles prestam na tenda da reunião.”

(Números 18:21). O dízimo foi dado aos Levitas, pelo seu serviço, e os seus serviços foram no Santuário, no Templo

e nas suas cidades para ensinar a vontade de D'us a todos. Eram aqueles que proclamavam a "boa nova" no

tempo do Tanach. Assim, o rabi Shaul tomou esta mitsvá do Senhor da Bíblia Hebraica e aplicou-a àqueles que

proclamavam a boa nova no seu tempo. Assim hoje, temos o direito de interpretar este texto aplicando-o aos

pastores/professores de hoje que proclamam a mensagem em tempo integral. Ser fiel à Torá não é dizer: "já não

há mais Cohanim, então não temos de dar o dízimo". Ser fiel à Torá é atualizar o seu ensinamento à situação

atual. Quem são aqueles que ensinam a vontade de D'us? Quem são aqueles que servem o Eterno? São os servos

de D'us que merecem ser pagos pelo dízimo do povo de D'us. Se queremos ser fiéis à Torá e às mitsvot, devemos

aprender com o rabi Shaul. Assim, como dizia a carta aos Hebreus: “não negligenciemos nossas reuniões

congregacionais” (10:25). É nestas reuniões que devemos levar o nosso dízimo a D'us.



D’us cercou Israel com todas as facilidades, proporcionou-lhe todos os privilégios, para
que eles se tornassem uma honra a Seu nome e uma bênção às nações circunvizinhas. Se
seguissem o caminho da obediência, prometeu exaltá-los “sobre todas as nações que fez,
para louvor, e para fama, e para glória”. “E todos os povos da terra”, disse Ele, “verão que
és chamado pelo nome do Eterno, e terão temor de ti.” As nações que ouvirem todos estes
estatutos dirão: “Este grande povo só é gente sábia e entendida.” (Deuteronômio 26:19;
28:10; 4:6). (Ed, 40)

É D'us quem abençoa os homens dando-lhes bens, e faz isso para que eles possam
contribuir para o progresso de Sua causa. Ele envia o sol e a chuva. Faz florescer a
vegetação. Dá saúde e habilidade para serem adquiridos os meios. Todas as nossas
bênçãos são recebidas de Sua mão generosa. Em retribuição, Ele quer que homens e
mulheres demonstrem sua gratidão devolvendo-Lhe uma parte em dízimos e ofertas — em
ofertas de ação de graças, em ofertas pelo pecado e ofertas voluntárias. Se o dinheiro
entrasse para a tesouraria de acordo com este plano divinamente recomendado — a
décima parte do que ganhamos e as ofertas liberais — haveria abundância para o avanço
do trabalho do Eterno. (AA, 41)

C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

"Quero o pano não usado de volta!", exigiu ele. Visto que todas as suas explicações não causaram impacto no

homem, o alfaiate pediu a peça de vestuário. Começou então a retirar os fios e a desmontar as costuras. "O que

você está fazendo?", gritou o homem. "Está arruinando a minha roupa mais preciosa!" "Com a sua teimosia",

respondeu o alfaiate, "a única maneira de o satisfazer é desmontar a peça de vestuário e trazê-la de volta à sua

forma original". Agora vai medi-lo e ver que eu estava certo. Esse é o preço que deve pagar pela sua falta de fé em

mim"!

CADA ATITUDE FAZ DIFERENÇA

Um homem pobre chegou uma vez a casa de uma pessoa rica pedindo roupa velha. O povo da casa teve pena

do homem e disse-lhe para ir ao sótão e escolher a roupa que mais lhe conviesse. O pobre homem foi ao sótão,

encontrou algumas roupas velhas e fez um maço. Agora precisava de um pedaço de corda para amarrar o seu

maço. Olhando à sua volta, reparou numa corda amarrada à volta de um prego. O resto da corda caiu pelo chão

do sótão. Sem pensar, pegou no seu canivete e cortou um pedaço de corda para atar a sua trouxa. De repente,

ouviu um tremendo estrondo lá em baixo. Todos vieram correndo para o sótão. "Sabem o que fizeram?" gritaram

eles. "Partiram o nosso lustre mais bonito e mais caro!" "Mas eu só peguei num pequeno pedaço de corda", disse o

pobre homem, defendendo-se. "Este pedaço de corda segurava o candelabro caro", responderam amargamente.

"Ao cortar este pequeno pedaço de corda, o candelabro caiu e estilhaçou-se e agora não tem conserto!" A lição é:

Mesmo um ato aparentemente insignificante (para o bem ou para o mal) pode fazer uma diferença muito clara.



"Moisés disse ao povo: - Vocês vão tomar posse da terra que o Senhor, nosso
D'us, está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve
pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o

Senhor D'us lhe deu, deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que D'us
tiver escolhido para nele ser adorado."  (Deuteronômio 26:1,2 - NTLH)

Ki Tavó
י-ָתבֹוא  ּכִ

Parashá Infantil


