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Sabemos que exatamente um mês depois de Purim vem a festa de Pêssach. Esta festa é a primeira do

calendário religioso de Israel, já que o mês de Nissan é o primeiro mês do ano religioso. Na verdade, o 1º

de Nissan é o ponto de partida que fixa as datas de todas as festas do ano. Pêssach não está no

primeiro dia de Nissan, mas sim no dia 15 de Nissan. O dia 14 da Nissan é chamado Erev Pêssach

(véspera de Pêssach). Neste ano, 2021, Erev Pêssach está agendado para o Shabat, 27 de março, e

domingo, 28 de março, será o primeiro dia da festa. Isso significa que os judeus terão dois dias

consecutivos de Shabat. Para os judeus ortodoxos, a tradicional celebração em Erev Pêssach é dividida

em duas partes: 1) serviço na sinagoga e 2) celebração do Sêder em casa. Embora isso seja verdade em

tempos normais, neste ano muitos judeus limitarão a celebração à sua casa com a família. No CMFJA, é

bom focar no Sêder celebrado em casa. Este ano, temos a oportunidade de compartilhar nossa

experiência doméstica com o Sêder virtualmente com nossos amigos judeus. Muitas sinagogas

organizam um Sêder comunitário para as pessoas que estão sozinhas em casa e para os judeus que não

estão praticando e não sabem como celebrar o Sêder. Esta celebração do Sêder pode normalmente ser

uma grande oportunidade para conhecer judeus ou para convidar judeus para nossa casa ou nosso

prédio para celebrar o Sêder. Estamos a apenas 3 semanas antes da festa e é hora de preparar uma lista

de amigos judeus e um cartão de convite para estar pronto para convidá-los para o seu Sêder uma

semana antes do evento. Não é necessário convidar as pessoas muito tempo antes de seu evento,

porque se você convidá-las agora, há uma boa chance de elas se esquecerem e não comparecerem.

Portanto, sugerimos que você convide seus amigos judeus uma semana antes do evento e, em seguida,

tente obter a resposta um ou dois dias após ter feito o convite. Em anos normais, seria importante para

cada líder saber quantas pessoas estarão presentes. A organização de um Sêder é cara, pois é a

organização de uma refeição completa, incluindo as 4 porções de suco de uva para cada participante -

por isso é importante saber quantas pessoas virão. Então, no dia anterior, chame seus convidados para

lembrá-los sobre o grande evento do Sêder de Pêssach. Também é importante encontrar transporte

para quem não tem carro próprio. Frequentemente, você pode providenciar uma carona para eles com

seus membros, para ter certeza de que cada convidado poderá comparecer ao evento. Este ano, a

ênfase está no acesso e configuração virtuais. Gostaríamos de lembrar a todos que é muito apropriado

organizar um Sêder em nossa casa ou em nossa congregação. O Sêder é uma refeição onde os judeus

relembram o relato bíblico do êxodo, usando comida e bebida simbólicas para relembrar esses eventos

para todos os presentes. Por exemplo, para lembrar a amargura da escravidão, cada pessoa come uma

pequena porção de uma erva amarga. Para lembrar a argamassa que tiveram de fazer, os judeus

preparam um molho de frutas chamado Charosset (acesse a Internet para obter uma receita). Cada

etapa do Sêder é um símbolo de uma parte da história do êxodo. Sugerimos que cada líder se

familiarize com um livreto do Sêder (Hagadá) antes da festa, onde descobrirão muitos vínculos com o

Messias, onde o Sêder ensina os princípios da salvação e relembra Yeshua e Seu ministério na terra e no

céu. Portanto, é papel de cada líder encontrar maneiras de vincular o Sêder a Yeshua de uma forma

que respeite nossos amigos judeus e sua fé.

N O T Í C I A S

PRÓXIMA FESTA JUDAICA: PÊSSACH

Informamos aos nossos leitores que o boletim das Parashot Vaiac'hel-Pecudê, que finalizam o livro do

Êxodo / Shemot no dia 13 de março, que será a última edição produzida e enviada pelo CMFJA.

Compreendemos a frustração de nossos leitores, particularmente dos líderes dos Templos Judaico-

Adventistas, mas 8 anos de edições anteriores do boletim podem ser encontrados em nosso site:

https://wjafc.globalmissioncenters.org/

Basta lembrar que para ter acesso ao material publicado neste site é necessário se cadastrar e obter a

permissão de acesso. 

No entanto, estamos produzindo um conjunto de livros sobre as Parashot, Haftarot e os Escritos

Apostólicos, a fim de substituir o boletim informativo. Gênesis e Êxodo já foram publicados e estamos

trabalhando para publicar Levítico, Números e Deuteronômio o mais rápido possível.

Quanto aos arquivos da edição em português, serão disponibilizados na nuvem, para download.

ÚLTIMAS EDIÇÕES DO BOLETIM



Moshe conduz um censo contando cada meio shékel de prata doado pelos homens a partir de

vinte anos de idade. Moshe recebe a ordem de fazer uma pia de bronze para o Mishcan. As

mulheres doam o metal necessário. A fórmula da unção de óleo é especificada e D’us instrui

Moshe para usar este óleo apenas para a dedicação do Mishcan, seus utensílios, Aharon e seus

filhos. D’us então escolhe Betsalel e Oholiav como os artesãos chefes do Mishcan e seus

utensílios. Os hebreus recebem a ordem de observar o Shabat como um sinal eterno de que D’us

fez o mundo. Moshe recebe as duas tábuas do testemunho com os Dez Mandamentos. O misto

de gente que saiu do Egito com os hebreus entra em pânico ao perceberem que Moshe

demorou demais a descer e pressiona Aharon a fazer um bezerro de ouro para adorarem.

Aharon adia, tentando impedi-los. O Eterno diz a Moshe que volte imediatamente, ameaçando

destruir todos e prometer fazer uma nação a partir de Moshe. Quando Moshe vê o acampamento

adorando um ídolo, ele quebra as tábuas da lei e destrói o bezerro de ouro. Os filhos de Levi se

voluntariam em punir os transgressores, executando 3000 pessoas. Moshe sobe ao monte,

intercedendo pelo povo e D’us aceita. Moshe levanta o Mishcan e a nuvem da glória de D’us

retorna. Moshe pede que o Eterno mostre as regras com as quais Ele conduz o mundo, mas

recebe uma parte do pedido. O Eterno diz a Moshe que faça novas tábuas e revela-lhe o texto da

oração que invocará a misericórdia divina. Adoração de ídolos, casamentos mistos e a

combinação de leite e carne são proibidos. As leis do Pêssach, primogênitos, primícias, Shabat,

Shavuot e Sucot são ensinadas. Quando Moshe desce com as segundas tábuas, seu rosto brilha

como resultado do contato com o Divino.

"Saíram depressa do
caminho que lhes ordenei,

fizeram para eles um
bezerro fundido,

prostraram-se diante dele e
sacrificaram lhe, e

disseram: Estes são teus
deuses, ó Israel, os que te
fizeram subir da terra do

Egito!" (Êxodo 32:8)
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A Parashá Ki-Tissá começa com estas palavras: “E

o Eterno falou a Moisés, dizendo: "Quando

recenseares os filhos de Israel, conforme seu

número, cada um dará o resgate de sua alma ao

Eterno ao ser contado, e não haverá neles

mortandade ao contá-los. Isto dará cada um que

passa para o número dos que são contados:

metade de um siclo [shékel] segundo o siclo da

santidade – 20 guerás o siclo – a metade do siclo,

oferenda separada será para o Eterno.” (Êxodo

30:11-13). Esta doação de meio Shekel foi usada

para contar o povo de Israel. Qual foi o valor desta

doação? Um guerá tem um peso monetário de

0,568 gramas. Se o Shekel tem 20 guerás, isso

significa que um Shekel pesa cerca de 11,36

gramas. Portanto, o meio-shekel solicitado por

D'us foi de 5,68 gramas. A quantidade é tão

pequena que entendemos que esta oferta não era

de valor monetário significativo e, portanto,

simbólica. Então o povo de Israel entendeu que é

proibido contar o povo de D'us. Como amamos

estatísticas, números e contar quantos somos em

um determinado país ou no mundo, D'us proíbe

Israel de contar a si mesmo e de se orgulhar de

seu crescimento numérico. Como ilustração disso,

temos a história de David fazendo um censo de

seu povo em 2 Samuel 24, ele foi punido por uma

praga que estourou, causando muitas mortes.

David então se arrependeu e foi perdoado pelo

pecado de contar seu povo, e a praga parou.

Desde aquela época é difícil saber quantos judeus

estão vivendo em cada país e no mundo. A única

exceção a essa contagem hoje é em Israel, já que

o país deve regular sua população fornecendo

estatísticas nacionais.

CONTAR OU NÃO?

OFERTA DE EXPIAÇÃO

Vários tópicos estão incluídos no capítulo 31 de
Êxodo. Primeiro, recebemos uma indicação
maravilhosa da ação do Eterno em nosso mundo:

Ele conhece a todos pelo nome: “E o Eterno falou a
Moisés, dizendo: "Olha, chamei por seu nome a
Betsalel ben [filho de] Uri, neto de Hur, da tribo de
Judá” (Êxodo 31:1,2). O Eterno não apenas conhece
cada pessoa pelo seu nome, mas também cuida de
Seu povo por causa de Sua obra e reino. Ele
conheceu Betsalel e deu-lhe dons espirituais que o
capacitaram a construir, desenhar e fazer todo o
belo trabalho artístico necessário para o Santuário:

“e fiz com que ficasse repleto do espírito de D'us,

em ciência, em inteligência, em saber e em todas
as artes, para pensar em obras de mestre, para
trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e na arte
de gravar pedras de engaste e na arte de entalhar
madeiras para fazer toda obra.” (Êxodo 31:3-5). O
nome Betsalel significa “à sombra de D'us” e
parece particularmente apropriado para o homem
que construiu o Mishcan. O Midrash nos ensina
que no dia em que Moisés completou o Mishcan,

ele disse, usando as palavras do Salmo 91: “Aquele
que se senta sozinho nas alturas, permanecerá na
sombra de Shadai”. (Shavuot 15b, Bamidbar
Rabbah 12:3, Shemot Rabah 34: 1) [A tradição
judaica diz que Moshe escreveu onze Salmos de
90 a 100 (Bamidbar Rabah 12: 9)]. O próprio
Mishcan pode ser considerado a “sombra do
Eterno”, pois seu propósito era permitir a Presença
ou Sombra de D'us neste mundo. Acreditamos que
o nome de uma pessoa reflete seu eu interior;
neste caso, a qualidade refletida no nome Betsalel
é a mesma qualidade que possui o próprio
Mishcan. Talvez seja por isso que ele foi escolhido.

Ou seja, é uma contribuição para o capará da

comunidade, não do doador individual - esta não

é uma contribuição em Yom Kipur quando a

expiação é para cada indivíduo. É também por

isso que esta oferta não é uma doação feita

apenas na época do censo, mas uma oferta feita

todos os anos. O Rabino Samson Hirsch diz: “Cada

pessoa é obrigada a fazer uma contribuição anual

de meio shekel com o propósito de custear o

fornecimento das ofertas comunais”.

O versículo 14 começa uma discussão sobre o

apoio anual para o santuário: “Todo aquele que

passar pelo número dos que são contados, de 20

anos de idade e para cima, dará a oferenda

separada ao Eterno.” (Êxodo 30:14). Esta oferta não

deve ser confundida com a doação de meio

shekel. A Torá chama isso de "oferta de expiação".

A Torá declara: “E tomarás o dinheiro da expiação

dos filhos de Israel e o darás para o serviço da

tenda da reunião, e será para os filhos de Israel

como memorial diante do Eterno para expiar

pelas vossas almas.” (Êxodo 30:16). 

SABEDORIA: UM DOM
ESPIRITUAL



"E disse-lhes: Assim disse o Eterno, o D'us
de Israel: Colocai cada um vossa espada

sobre vossa coxa, passai e tornai a passar
de porta em porta do acampamento, e
matai cada homem a seu irmão, cada

homem a seu companheiro e cada
homem a seu próximo. E os filhos de Levi
fizeram conforme a palavra de Moisés, e
caíram do povo, naquele dia, uns três mil

homens." (Êxodo 32:27,28)
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Há outro aspecto de Betsalel que poucos sabem:

A Torá registra que Betsalel também construiu o
Aron, a “arca” que continha as tábuas dos Dez
Mandamentos. Rashi explica por que o nome de
Betsalel é mencionado especificamente em
conexão com a arca, enquanto no caso de todos
os outros utensílios, o texto simplesmente afirma
que eles foram concluídos. Betsalel fez (a arca);

visto que ele demonstrou mais abnegação do que
os outros sábios, a arca foi chamada por seu
nome. [Rashi 37:1]. A declaração de Rashi é
baseada em uma fonte em um Midrash que
reconta um diálogo entre Moisés e Betsalel: Na
época em que D'us disse a Moisés para fazer o
Mishcan, ele (Moisés) veio e disse a Betsalel, ele
(Betsalel) disse: "Qual é o propósito do Mishcan?"

Ele (Moisés) respondeu: "Para que D'us possa
permitir que Sua Presença repouse dentro dela, e
assim ensinar a Torá a Israel." Betsalel disse a ele:

"Onde a Torá será colocada?" Ele respondeu:

“Depois de construirmos o Mishcan,

construiremos o Aron”. Ele disse: “Moisés, nosso
mestre, isso não é uma honra para a Torá, em vez
disso, primeiro devemos fazer o Aron e depois
fazer o Mishcan. Portanto, o Aron foi chamado em
seu nome.” [Shemot Rabbah 50:2].  (Rabino Ari
Kahn, “The Architect,” aish.com). Betsalel não
estava sozinho em todo esse trabalho - ele foi
ajudado por Aholiav: “E Eu, eis que designei
juntamente com ele a Aholiav ben Ahissamah, da
tribo de Dan; e no coração de todo sábio pus
ciência, e farão tudo que te ordenei:” (Êxodo 31:6).

Esses homens eram artesãos, e é interessante ver
os presentes que Hashem deu a esses homens
por meio do Ruach HaKodesh: Chochmá
(Sabedoria), Biná (Inteligência) e Da'at
(Conhecimento) - esses dons são habilidades
espirituais para serem usados   em O serviço do
Eterno. Esses homens não eram ministros,

pregadores, professores ou sacerdotes - eles eram
artesãos chamados pelo Eterno para fazer
trabalhos artísticos no Santuário. Para fazer este
trabalho em harmonia com o Ruach Elohim, eles
precisavam ser preenchidos com muitos dons e
habilidades espirituais. Certamente é uma lição
para nós hoje: a escolha da liderança
congregacional para qualquer responsabilidade
deve ser feita com cuidado e com oração. Apenas
homens e mulheres abençoados com dons
espirituais devem ser escolhidos, para que seu
trabalho possa ser abençoado por D'us. 

Para saber mais sobre essa sabedoria, vamos ler o
versículo 6 literalmente: “e no coração de todo
sábio pus ciência, e farão tudo que te ordenei”
(Êxodo 31:6). Por que a Torá torna ter um coração
sábio um pré-requisito para o Todo-Poderoso
conceder sabedoria? O Rabino Chaim
Shmuelevitz ensina com este texto que vemos
que uma pessoa precisa de sabedoria para
merecer adquirir sabedoria (aish.com). O que é
essa sabedoria? É o desejo sincero de mais
sabedoria! Uma pessoa que ama profundamente
a sabedoria sente um forte anseio por qualquer
sabedoria que esteja perdendo. Quando uma
pessoa tem esse amor pela sabedoria, o Todo-

Poderoso concederá maior sabedoria. O Rabino
Hirsch nos lembra o texto de Daniel, dizendo: “É
Ele quem faz mudar os tempos e as estações,

entrona reis e os depõe, e concede sabedoria aos
sábios e conhecimento a quem a busca." (Daniel
2:21). 



D'us dá Sua sabedoria apenas para aquele que já é dotado, e já desenvolveu dentro de si, o dom da

sabedoria humana natural. O pensamento judeu autêntico não sabe nada desse milagre Divino, por

assim dizer, que de repente transforma o simplório de ontem no homem sábio e inspirado de D'us."

A SANTIDADE DO SHABAT

Êxodo 31 nos lembra da necessidade de celebrar o Shabat: “E o Eterno falou a Moisés, dizendo: "E tu, fala

aos filhos de Israel, dizendo: De certo, Meus sábados guardareis, pois este é um sinal entre Mim e vós, por

vossas gerações, para saber que Eu sou o Eterno, vosso Santificador. ” (Êxodo 31:12,13). Como o Shabat é

um sinal do relacionamento entre o Todo-Poderoso e Seu povo? Ahad Ha’am, um escritor hebreu, disse:

“Mais do que o povo judeu guardou o Shabat, o Shabat guardou o povo judeu”. Ao longo dos tempos, o

Shabat tem sido um ponto focal para as famílias e comunidade judaicas. O Shabat deve estar no topo de

nossa lista como um investimento no futuro espiritual de nossa família. A Torá continua: “E guardareis o

Shabat, que santidade é ele para vós; aqueles que o profanarem serão mortos, porque todo aquele que

fizer nele trabalho, a sua alma será banida do meio de seu povo. Seis dias se trabalhará, e no sétimo dia

será Shabat de descanso, santificado para o Eterno; todo aquele que fizer trabalho no dia do Shabat será

morto.” (Êxodo 31:14,15). Rashi, o grande comentarista francês, nos diz que o descanso no Shabat deve ser

um descanso permanente e não apenas um descanso temporário ou casual (Rashi sobre Shemot 31:15). O

Rabino Chaim Shmuelevitz do Mir Yeshivá explica que um descanso temporário significa que uma pessoa

não mudou realmente suas características internas, mas apenas as controla no Shabat. Ele ainda tem um

temperamento ruim e uma tendência a se envolver em brigas, mas por causa da elevação do Shabat, ele

tem autodisciplina para não manifestar essas características (aish.com). O máximo na observância do

Shabat é que uma pessoa deve erradicar os traços negativos que são contraditórios à paz de espírito no

Shabat. É preciso extirpar traços como raiva e tendência a brigar com os outros. Só então o seu descanso

no Shabat é um descanso completo. Não é suficiente para uma pessoa se abster das categorias formais

de atos criativos no Shabat. O Shabat é o presente da paz de espírito. Isso não é considerado justiça

própria, mas um aspecto essencial do Shabat. Somente sendo um mestre sobre suas emoções negativas

você pode ter verdadeira paz de espírito - e se elevar espiritualmente! É por causa dessa compreensão

espiritual muito elevada do Shabat que o texto fala sobre morrer, sem guardar o Shabat. Na verdade, não

há evidências de que alguém foi condenado à morte porque não guardou o Shabat depois de entrar em

Canaã. Desta forma, podemos estar fisicamente vivos e espiritualmente mortos ao mesmo tempo.



HAFTARÁ:  1  RE IS  18 : 1 -39

No início deste capítulo 18 o Eterno pede a Eliyahu HaNavi (Elias, o profeta) que apareça ao rei pagão

Ahav (Acabe). O texto descreve a atmosfera e as dificuldades enfrentadas por Israel naquela época. Não

choveu, e todos sabemos que sem chuva nada cresce na terra, por isso o texto diz: “e a fome era muito

grave em Shomrom (Samaria)” (1 Reis 18:2). Naquela época, o rei Ahav tinha um superintendente que

estava encarregado de sua casa, ele era Ovadiáhu (Obadias), já conhecemos Ovadiáhu e sua esposa que

salvou centenas de profetas para salvar suas vidas. Ovadiáhu foi um profeta, temos seu livro na Bíblia, e

na verdade ele não era originalmente um israelita; ele era descendente de Essav e se converteu ao D'us

de Israel, por isso o texto dizia que ele temia muito a D'us. O Sábio de Israel compara esse medo de

Ovadiáhu a outros gentios que compreenderam todas as bênçãos que receberam sob a influência do

povo de D'us. Lavan teve seu rebanho multiplicado pela presença de Yaakov. A casa de Potifar

prosperou sob as mãos de Yosef, e daríamos muitos outros exemplos. Então, sendo um gentio, ele

decidiu se converter e participar das bênçãos do povo de D'us. Da mesma forma, uma vez que Ahav viu

o quão piedoso era Ovadiáhu, muito fiel à Torá, ele o contratou e o colocou no comando de sua casa

pensando que ele seria abençoado como Lavan, Potifar ou o Faraó foram abençoados pelos servos de

D'us , mas isso não aconteceu. Ahav pensou que este homem apenas fingia ser fiel à Torá, mas na

verdade não era, por isso a Bíblia achou necessário precisar “e Ovadiáhu temia muito ao Eterno” (1 Reis

18:3). Então, o texto mostra que ele estava arriscando sua vida para abrigar e alimentar cem profetas de

D'us. Lembremos que o dom de profecia não era raro na época do Tanach. D'us chamou milhares de

pessoas para serem profetas ao longo de 4000 anos de história de Israel. - Sem Ovadiáhu e sua corajosa

esposa, esses cem profetas teriam sido executados pela rainha Jezabel. Se este casal tivesse vivido no

século XX, durante o Shoá, eles teriam salvado centenas de judeus e seriam chamados pelo Yad Vashem

de “justos entre as nações”. Para Jezabel, a única maneira de acabar com a lealdade judaica à Torá era

erradicar seus mestres e líderes inspiradores que eram chamados de "profetas". Vamos lembrar que um

profeta não é automaticamente aquele que prega sobre o futuro. Etimologicamente, o profeta de D'us é

aquele que fala em nome de D'us, sob a inspiração de D'us. Ou também, é "a boca de D'us". Nesse

sentido, um mestre que ora fervorosamente para ser inspirado por D'us ao pregar a Palavra de D'us

pode ser considerado um profeta. Ovadiáhu foi tão corajoso e fiel ao Eterno que recebeu o dom da

profecia. D'us escolheu este momento para pedir a seu grande profeta Eliyahu que fale ao rei e pare

com essa apostasia, e ponha fim à seca. Ovadiáhu foi escolhido para apresentar Eliyahu ao rei, e eles se

encontraram: “E quando Ovadiáhu estava no caminho, eis que Elias vinha ao seu encontro. Ao

reconhecê-lo, prostrou-se sobre o seu rosto” (1 Reis 18:7a). Ovadiáhu o reconheceu, porque o conhecia,

Eliyahu foi seu mestre, e com muita reverência o acolheu mas com surpresa: “ e disse: 'És tu o meu

senhor Elias?' ” (1 Reis 18:7b). Como Eliyahu, que esteve escondido por vários anos, ousa vir e aparecer ao

rei? Ovadiáhu não queria ou relutava em apresentar Eliyahu a Ahav: “‘E ele disse: 'Em que pequei para

que entregues o teu servo na mão de Ahav, para que me mate?''' (1 Reis 18:9). Ovadiáhu sabia

exatamente que tipo de relacionamento Eliyahu tinha com D'us. Ele disse: “Mas assim que eu te deixar,

o Ruach Hashem [literalmente um“ vento de D'us ”que é uma expressão estabelecida no Tanach para

designar o espírito de D'us] no versículo 13, Ovadiáhu disse a Eliyahu que, só porque salvou cem profetas

e os alimentou, ele merece ser salvo e não apresentar Eliyahu a Jezabel, a cruel rainha. O fato de que no

versículo 13 é dito especificamente que “Jezabel massacrou os profetas do Eterno” é uma prova de que

Jezabel matou os profetas e não Ahav, portanto, apenas Jezabel era culpada (segundo Malbim). Há um

comentário que diz que se D'us quisesse trazer chuva na terra para acabar com a seca, foi porque não

apenas sete mil (1 Reis 19:18; Romanos 11:4) que não se curvaram a Baal, mas também muitos outros que

perceberam que a fome e a falta de chuva eram por causa de seus pecados, então, eles se

arrependeram (segundo Radak). Antes de desafiar os sacerdotes de Baal, Eliyahu anunciou ao rei que a

seca pararia. De forma alguma, o rei acreditaria que esta chuva não era o resultado de uma causa

natural, mas vinda de D'us, por isso Eliyahu a anunciou alguns dias antes. A cegueira do rei é muito

forte, Eliyahu é o fiel e ele é acusado de ser o criador de problemas: “És tu o danificador de Israel?'” (1

Reis 18:17). Ahav é quem trouxe a idolatria para Israel, mas ele é tão cego que não vê mais onde está o

problema. Eliyahu não hesita em dizer a verdade ao rei: “Então ele disse: 'Eu não tenho danificado a

Israel, e, sim, tu e a casa de teu pai, por terdes abandonado os mandamentos do Eterno e seguido os

baalins.” (1 Reis 18:18). Eliyahu é um homem corajoso, embora mais tarde tenha medo de ser morto por

Jezabel, é desse tipo de homem e mulher que o mundo precisa hoje, sejamos o Eliyahu dos tempos

modernos.



A Parashá ainda é sobre as instruções de D’us para a construção do Santuário e o Tabernáculo.

Certamente não foi fácil realizar essa construção no deserto depois de mais que dois séculos de

escravidão. Claro, Israel, como um povo de escravos no Egito, ajudou a construir as pirâmides e alguns

outros grandes monumentos da civilização egípcia; mas construir o santuário no deserto não era a mesma

coisa. É por isso que, em adição às instruções divinas, eles precisavam de sabedoria e dons do Ruach

Hakodesh ou o Espírito de D’us para confeccionar o edifício e todos os móveis tão belos quanto possível,

para refletir a glória de D’us. Os dons necessários para a construção do santuário e vindos do Espírito

Santo são chamados “Dons Espirituais”. No Tanach nem todos os membros do povo de D’us receberam

essa manifestação do Ruach Hakodesh; apenas algumas poucas pessoas. Em nossa Parashah nós temos o

exemplo de Betsalel e Aholiav, que foram agraciados por D’us com alguns dons espirituais especiais

(Êxodo 31:1-5). Com a vinda do Mashiach o Ruach Hakodesh está disponível para todos. Todos os crentes

recebem dons espirituais. Essa dádiva foi prevista pelos profetas: “E acontecerá, depois, que derramarei o

meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos

jovens terão visões; até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias” (Joel

2:28, 29). Isso foi cumprido pela revelação do Ruach Hakodesh na festa de Shavuot do ano 31, relatada em

Atos 2: “Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar; de repente, veio do

céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E

apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos

ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia

que falassem” (Atos 2:1-4). Eles profetizaram como Joel tinha anunciado. Foi dito que cada crente recebeu

um dom de D’us: “A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso” (I

Coríntios 12:7). Há, certamente, uma grande diferença entre os quatro mil anos de espera pelo Messias - a

época do Tanach - e a época do Messias, que começou há dois mil anos, exatamente no tempo certo

(Daniel 9:24-27), que é expressa pelo Rabi Shaul dessa forma: “vindo, porém, a plenitude do tempo, D'us

enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei” (Gálatas 4:4). Sobre os dons espirituais, o Rabi

Shaul explica a sua necessidade. Na sua carta aos Romanos ele compara o povo de D’us com um corpo

humano, e diz: “Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si

mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que D'us repartiu a

cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a

mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos

outros” (Gálatas 12:3-5). Então ele explica a função dos dons espirituais entre o povo de D’us: “tendo,

porém, diferentes dons ...: se profecia, seja segundo a proporção da fé; sm de ministério, dediquemo-nos

ao ministério; ou o que ensina esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com dedicação; o que

contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria”

(Romanos 12:6-8). Esses dons são, principalmente, para a proclamação da presença do Mashiach (dom de

profecia, dom de ensino, dom de exortação...) e para a edificação do povo de D’us (dom de serviço, dom

de generosidade, dom de liderança, dom de misericórdia…) mas, de fato, Shaul descreve em suas cartas

muitos dons mais: conhecimento, fé, cura, milagres, discernimento dos espíritos, línguas (I Coríntios 12:8-

11). Esses dons, e alguns outros, são dados por D’us para o seu povo, já que são necessários pelo corpo do

Mashiach, ou seja, a comunidade dos crentes. É nosso privilégio aspirar por esses dons espirituais. O Rabi

Shaul disse: “Segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais” (I Coríntios 14:1). Isso significa que

deveríamos orar a D’us para nos abençoar, por meio do Seu Espírito, para descobrirmos os dons espirituais

que Ele nos concedeu, e orar para que nossos irmãos e irmãs recebam o Ruach haKodesh: “os quais,

descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo” (Atos 8:15). Por meio do Ruach

Elohim todos os que crêem em Yeshua recebem o dom do Espírito e são guiados por D’us a fazer a obra

que foram chamados a fazer. De fato, todo o livro de Atos dos Apóstolos está cheio dessas manifestações

do Ruach haKodesh sobre os crentes. O Ruach Elohim está tão presente nesse livro, revelando verdades

aos discípulos, orientando para o ministério, dirigindo os líderes da nova comunidade de crentes em

Yeshua, curando os enfermos e endemoninhados, fazendo milagres e libertando prisioneiros das suas

prisões, inspirando os apóstolos em suas pregações, ressuscitando os mortos, que muitos eruditos têm

sugerido que o livro não deveria se chamar “Atos dos Apóstolos”, mas “Atos do Espírito Santo”. Vamos

lembrar a promessa e as condições para obter o dom do Espírito Santo. O texto chave para entendê-las é

o capítulo 2 de Atos, quando os discípulos, reunidos todos em um lugar, receberam o dom. Os judeus que

estavam presentes em Jerusalém para o Shavuot foram surpreendidos. Shavuot é a festa da dádiva da

Torá. Israel recebeu a Torá de D’us no dia do Shavuot. De repente, enquanto estavam em Jerusalém,

ouviram essa grande manifestação do espírito e 

B'RIT  HADASHÁ:  ROMANOS 12 :3 -8



testemunharam os talmidim de Yeshua manifestarem muitos dons miraculosos, como falar suas próprias

línguas. Eles queriam participar disso, e é por isso que eles foram impactados: “Ouvindo eles estas coisas,

compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos?” (Atos

2:37). Simão Pedro respondeu: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua

Hamashiach para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Ruach Hakodesh” (Atos 2:38).

Qualquer um que queira vivenciar essa experiência dos primeiros crentes tem que aceitar as duas

condições dadas por Pedro: 1. “Arrependei-vos” e 2. “cada um de vós seja batizado em nome de Jesus

Cristo para remissão dos vossos pecados”. Arrependimento, que é chamado em hebraico de Teshuvah, e

imersão na Micvê de Yeshua, chamada em hebraico de Tevilah, são as duas condições necessárias para ser

abençoado pelo Ruach haKodesh. Assim que tenhamos preenchido essas duas condições, recebemos

duas dádivas: 1. “para remissão dos vossos pecados” e “recebereis o dom do Espírito Santo” (Atos 2:38). A

“remissão dos vossos pecados” significa o perdão de todos os nossos pecados, o passado perdoado e

esquecido. É como um novo nascimento sem pecado, sem nenhuma relação com passado errado.

“Recebereis o dom do Espírito Santo”. A segunda promessa é o dom do Ruach haKodesh e todos os Seus

dons espirituais. Não podemos pensar que esses dons eram apenas para o tempo do Apóstolo. Pedro é, na

verdade, bem claro: “Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão

longe, isto é, para quantos o Eterno, nosso D'us, chamar” (Atos 2:39). As promessas de perdão e concessão

do Ruach haKodesh estão ligadas. Se recebemos o perdão dos nossos pecados, não há motivo para não

recebermos o Ruach, um não pode vir sem o outro, não podemos dizer “eu recebi o perdão dos meus

pecados, mas não os dons do Ruach”. Essas promessas ainda são válidas para cada um de nós hoje.

Precisamos apenas nos voltar para D’us, fazer Teshuvá aceitando Yeshua e ser imergidos para o perdão

dos nossos pecados. Tenhamos a maravilhosa experiência de nascer de novo.



Todas as pessoas deveriam cooperar na preparação e mobília do santuário. Havia trabalho
para o cérebro e a mão. Foi necessária uma grande variedade de materiais e todos foram
convidados a contribuir. Assim, eles foram ensinados a cooperar com D'us e uns com os
outros. E eles deveriam cooperar também na preparação do edifício espiritual - o templo
de D'us na alma. (TEd 26,2)

Quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçado por uma
“aparência de piedade”! (2 Timóteo 3:5). Uma religião que permite aos homens, enquanto
observam os ritos do culto, entregarem-se à satisfação egoísta ou sensual, é tão agradável
às multidões hoje como o foi nos dias de Israel. E ainda há "Arãos" flexíveis, que ao mesmo
tempo em que mantêm posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos que não
são consagrados, e assim os induzirão ao pecado.

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

ESTAR SÓ
Certa vez, um rabino percebeu que uma pessoa que frequentava regularmente a sinagoga estava ausente

por algumas semanas, então ele decidiu visitá-lo. Entrando na sala, ele notou o homem sentado perto da

lareira, aparentemente com boa saúde, e sentou-se ao lado dele. O Rabino perguntou educadamente

sobre o motivo de sua ausência recente e o homem respondeu que a porta estava lotada e barulhenta.

Ele havia decidido que suas orações seriam mais significativas se ele estivesse sozinho e sem ser

perturbado. O Rabino não respondeu, mas olhou para a lareira, que estava cheia de brasas acesas. Então

ele se levantou de seu assento, tirou uma brasa do fogo com a tenaz e a colocou no chão em frente à

lareira, dizendo: “Espero vê-lo de volta à sinagoga em breve”. No início, o homem ficou intrigado com as

ações de seu Rabino, mas logo o significado ficou claro para ele: O Rabino estava mostrando a ele que na

unidade há força. Quando as brasas estão juntas, uma mantém a outra acesa. Quando um carvão é

retirado e separado dos outros, ele rapidamente se extingue. A Torá está aludindo a essa noção. Quando

um crente está unido à comunidade, ele participa de uma identidade coletiva que o impede de violar a

vontade do Eterno. Se a pessoa quiser ficar sozinha e solitária, então é muito possível que, D'us não o

permita, violar a Torá.

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

NO CÉU?
Um pai estava na praia com os filhos quando seu filho de quatro anos de idade correu até ele, pegou sua

mão e levou-o a uma parte onde uma gaivota estava morta na areia. “Papai, o que aconteceu com ela?”,

perguntou o filho. “Ela morreu e foi para o céu”, o pai respondeu. O menino pensou um momento e, em

seguida, disse: “Será que D’us jogou-a de volta para baixo?”



“No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais
para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos
como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e

se levantou para se divertir.” (Êxodo 32:6 - NTLH)

Ki Tissá
א ָ י ִתׂשּ ּכִ

Parashá Infantil


