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NOTÍCIAS

RETIRO ESPIRITUAL EM 2021
Recebemos esta informação de Jeff Zaremsky, que
é o rabino/pastor das congregações Beth-El Shalom
da Flórida: "As congregações Beth-El Shalom da
Flórida realizarão um retiro de mulheres no Campo
Kulaqua de 15 a 17 de Janeiro de 2021. Todas as
mulheres são bem-vindas. A Conferência Mulheres
no Poço é uma fuga espiritual de 3 dias e 2 noites
só para mulheres, num belo centro de retiro.
Depósito de US$50 (atualmente ainda totalmente
reembolsável). Para mais informações ver o folheto
em anexo. O depósito pode ser feito em:
https://www.jewishheritage.net/catalogjudaica/product/7 Deposite a quantidade US$50, e
escreva 'retiro de mulheres' na seção de
memorando".

SERVIÇOS ONLINE
Jeff Zaremsky diz que está realizando os seus
serviços duas vezes por semana: terça-feira 7:00
EDT, sábado 5:30 EDT. Assista aqui.

RECEBIMENTO DE NOTÍCIAS
Estamos num período difícil, uma vez que a
pandemia de Covid-19 desafiou o nosso ministério
em todo o mundo. Muitas das nossas atividades são
reduzidas ao mínimo, embora a maioria das
congregações tente manter o seu culto no Shabat
através das plataformas oferecidas online (Zoom,
Instagram, Skype, etc...) Se estiver realizando o seu
culto e outras reuniões, por favor informe-nos da
sua agenda e das plataformas usadas.

COMPRA DE LOCAL NA
FLÓRIDA
Jeff Zaremsky publicou esta atualização sobre a sua
intenção de comprar um novo edifício para a sua
congregação: "Não fomos capazes de avançar com
a compra do edifício que estávamos avaliando, uma
vez que o lar ao nosso lado recuou na sua oferta de
compra do nosso atual edifício. Teríamos triplicado
as nossas metraagens quadradas, e sentimos que
teria sido muito melhor em todo o lado, mas D'us
sabe o que é melhor. Obrigado pelas orações e
interesse".

ENCONTRO DE OBREIROS
A Divisão Norte-Americana (DNA), que abrange
principalmente os Estados Unidos e o Canadá,
realizou a sua Reunião de obreiros online no dia 13
de Julho das 13:00 às 16:00 horas. Este encontro foi
organizado por Ralph Ringer, o Diretor do CMFJA
da Divisão. Os participantes nesta reunião on-line
eram de todos os Estados Unidos, Canadá e França.
Após uma mensagem devocional e um momento
de oração, foi feita pelo Dr. Alex Bolotnikov uma
apresentação sobre os desafios enfrentados pelo
CMFJA, que foi interessante e informativa. Após
uma breve discussão, foi decidido realizar reuniões
semelhantes todos os meses, estando a próxima
reunião marcada para 10 de Agosto às 13:00 horas.
Ore,os por cada líder envolvido neste ministério de
amizade na América do Norte e no Canadá

FESTAS DE OUTONO
Agora que chegmos ao mês de Julho, em breve será Agosto, o que significa que estamos nos aproximando
das Festas do Outono do hemisfério nortrFesta das Trombetas: Rosh Hashaná, o ano novo judaico.Dia da
Expiação: Yom Kipur, o dia mais santo do calendário judaico, o dia do julgamento e do perdão.Festa de
Tabernáculos: Sete dias de Sucot, a festa da colheita, lembrando Israel da sua estadia no deserto.É óbvio que
a pandemia ainda irá afetar o mundo inteiro, pelo menos até ao final deste ano. Agora é o momento de
começar a pensar e fazer planos para ter uma presença online durante estas festas. Esta é uma grande
oportunidade para realizar eventos de amizade que sejam atraentes para os judeus, uma vez que a maioria
das sinagogas estará fechada, e por isso podemos convidar os nossos amigos e vizinhos judeus a celebrarem
conosco estes momentos festivos on-line. O calendário deste ano para estas festas é:
Rosh Hashaná : Shabat 19 de Setembro, com início na noite de sexta-feira 18 de Setembro.
Yom Kipur : Segunda-feira, 28 de Setembro, começando com Kol Nidrê domingo à noite, 27 de Setembro.
Sucot : Shabat 3 de Outubro, início sexta-feira à noite de 2 a 10 de Outubro.
Simchat Torá : Domingo 11 de Outubro.

PARASHOT MATOT-MASSÊ

מַ סְ עֵ י-שת ּ ַמ ּטו ֹת
ַ ׁ ּ ָפ ָר

NÚMEROS 30:2-36:13
MATOT

MASSÊ

Moshe ensina as regras e restrições a respeito de
votos e juramentos, especialmente na função do
marido ou pai em manter ou anular um voto. O
povo de Israel guerreia contra os midianitas. Eles
matam cinco reis midianitas, os homens e o falso
profeta Bilam (Balaão). Moshe se aborrece porque
mulheres foram tomadas cativas. Elas foram
consequência do comportamento imoral dos
israelitas. Ele repreende os oficiais. Os espólios de
guerra são contados e divididos. Os oficiais relatam
a Moshe que não houve baixas em Israel. Eles
trazem uma oferta que é tomada por Moshe e
El'azar e posta no Ohel Moed (Tenda). As tribos de
Gad e Reuven, que possuem grande quantidade de
gado, pedem a Moshe para se estabelecerem no
lado leste do Jordão e não entrarem na terra de
Israel.

A Torá nomeia os 42 acampamentos dos filhos de
Israel em sua jornada de 40 anos desde o êxodo até
o cruzamento do rio Jordão para a terra de Canaan.
O Eterno ordena o povo de Israel para eliminarem
os cananitas e destruírem qualquer vestígio de
idolatria. Os israelitas são advertidos de que se
falharem em eliminarem completamente os
cananitas, os que ficarem seriam “pinos em seus
olhos e espinhos em seus lados.” As fronteiras da
terra de Israel são definidas, e as tribos devem fazer
48 cidades para os levitas, que não recebem uma
parte na divisão da terra. As cidades de refúgio são
estabelecidas: homicidas culposos devem fugir para
elas. As filhas de Tslofechad casam-se com
membros de sua tribo e assim sua herança
permanece na própria tribo. Assim termina o livro
de Bamidbar, o quarto livro da Torá.

"E Moisés falou ao povo,
dizendo: Armai-vos alguns de
freebibleimages.org

vós para o exército, e que
estes saiam contra Midian,
para fazerem a vingança do
Eterno contra Midian.”
(Números 31:3)

PARASHÁ MATOT
O rabino Jonathan Sacks lembra-nos que as
parashot Matot e Massê são sempre lidos no período
de três semanas entre o jejum de 17 de Tamuz
(Tsom Tamuz) e o jejum de 9 de Av (Tisha Be'Av).
Uma época de tristeza para o povo judeu. São
fixados neste tempo de amargo confinamento entre
a primeira brecha nos muros de Jerusalém e a
destruição do Templo. O Baal Shem Tov comentou
no verso "É o tempo dos problemas de Yaakov; mas
ele será salvo deles" que a salvação não é algo que
simplesmente segue os problemas: Está implícito
nele. (adaptado de Likutei Sichot, Vol. II). O título do
nosso parashah é Matot da raiz Matah (tribo ou
bastão); o seu sinônimo na Bíblia para tribo é Tevet.
em hebraico o famoso dicionário do Antigo
Testamento (Nidotte) diz sobre estas palavras "Tanto
 מַ ּ ֵטהde Matah como o seu sinônimo  ׁשבטShevet
referia-se originalmente a partes de uma árvore a
partir da qual se podia fazer um bastão ou uma
arma. Ambas palavras são mais frequentemente
traduzidas por "tribo". Em contraste com  ׁשבט, que
quando significa vara ou cetro normalmente envolve
um símbolo da figura em autoridade como um pai,
um rei, ou deus,  מַ ּ ֵטהnormalmente refere-se ao
cajado de um pastor ou ao cajado de um líder de
estatuto inferior a D'us ou rei, como um sacerdote,
príncipe, ou líder tribal". (Artigo מַ ּ ֵטה, NIDOTTE, 2:917).
O rabino Samson Hirsch gosta de utilizar a tradução
"ramo"; cada tribo é um "ramo" de todo o Israel.
Cada
"ramo"
trabalha,
através
das
suas
características únicas, para realizar a missão
partilhada em comum para toda a nação. Esta
seção é dirigida especialmente àqueles líderes de
tribos que são significativamente chamados neste
texto "chefes". A sua tarefa era atender aos costumes
decorrentes da individualidade de cada "ramo", e
atender também às atividades, aspirações e
propósitos comuns. Era sua responsabilidade
canalizar adequadamente todos eles para promover
o cumprimento da missão nacional de acordo com
as características únicas de cada "ramo". Aos "chefes
das tribos" são confiadas importantes funções como
conselheiros familiares e espirituais, provenientes do
próprio povo. É também por esta razão que a seção
sobre os votos é dirigida em primeiro lugar aos
"chefes das tribos". Esta fórmula introdutória é
encontrada principalmente em ligação com os
mandamentos - mitsvot imediatamente aplicáveis.
A Bíblia usa diferentes maneiras de introduzir as
palavras de D'us. Aqui a expressão usada é "Ze
Hadavar que D'us ordenou" O comentarista Rashi
diz que "enquanto a profecia de Moshe é
introduzida por ze hadavar ("isto é a coisa")

como no nosso versículo ou ko amar Adonai (assim
diz o Eterno), enquanto as profecias de outros
profetas só são introduzidas com a expressão ko
amar Adonai. O Mizrachi explica que ko amar
intimida uma aproximação, enquanto que ze
hadavar (Números 30:1) indica que a informação
que se segue é exatamente o que o Eterno disse.
Moshe recebeu a sua profecia com "uma lente
clara", uma percepção impecável do que D'us lhe
estava dizendo. É por isso que as profecias de
Moshe são introduzidas com ze hadavar".
(torah.org). Isto para nos dizer que a forma como
Moshe introduz as palavras de D'us nesta parashá
são a palavra exata de D'us. Outro ponto
importante deste início de Matot é que quando
Moshe recebeu instruções para o povo de Israel,
falou primeiro aos chefes, isto é, aos chefes do
povo, e apenas quando os chefes aceitaram e
compreenderam a lei, Moshe ou em algum caso os
chefes deram a lei ao povo de Israel com a sua
explicação e implicações. De acordo com a
tradição judaica, é também uma das razões
porque não temos todas as descrições e
procedimentos das aplicações das 613 leis na Torá,
pois teria sido demasiado tempo. Portanto os
chefes, líderes e os 70 anciãos que compunham o
Sinédrio guardaram a memória destas explicações
e transmitiram-nas gerações após gerações, e foi
apenas a partir do século III que Yehudá hanassi e
os seus seguidores decidiram escrever todas estas
tradições que deram origem à Mishná, depois à
Guemará, e acrescentar os vários Midrashim e
finalmente o Talmud.

VOTOS E JURAMENTOS
Matot começa com as leis de votos, que em
hebraico chamam-se Nedarim: “Quando um
homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer um
juramento para se obrigar a alguma abstinência,
não profanará a sua palavra; conforme tudo que
saiu de sua boca, assim fará.” (Números 30:1,2). A lei
geral de votos também se aplica às mulheres: “E
quando uma mulher, estando na casa de seu pai,
na sua mocidade, fizer um voto ao Eterno e se
obrigar a alguma abstinência” (Números 30:3). No
entanto, quando alguém jurou transgredir um
mandamento da Torá, foi proibido de cumprir o
voto. Um voto pessoal não pode anular o
mandamento de D'us. Já fizemos o voto no Monte
Sinai de cumprir e observar todos os Mandamentos.

As "palavras de D'us" não estão de forma alguma
relacionadas com a nossa forma de falar. No
entanto, o fato de a Torá dizer que o mundo foi
criado pelas "palavras de D'us" diz-nos quão
importantes são as palavras - elas podem ter o
poder de construir ou de destruir. (Torah.org).É por
isso que os judeus utilizam o termo "Bli Neder"; que
significa "sem compromisso" ao assumirem um
compromisso. Pois, mesmo com as melhores
intenções, nunca se sabe se será capaz de o honrar.
Assim, ao fazer uma promessa ou compromisso,
seja no negócio ou não, é sempre melhor dizer Bli
Neder (sem um voto). O Talmud tem uma longa
discussão sobre a mitsvá dos votos; lembremos que
o Rabino Yehuda Hanassi, o compilador da Mishná
categorizou a Lei Oral em seis ordens: a Shisha
Sidrei Mishná. A terceira das seis ordens é o Sêder
Nashim, as leis relativas às relações entre homens e
mulheres. O terceiro livro em Sêder Nashim é
Mesichta Nedarim. Este livro discute as definições e
interpretações da diferente fraseologia que pode
ser utilizada quando se invoca um voto ou
juramento. Falando em fazer votos, Rashi comenta:
"Ele não profanará a sua palavra... ele não deve
tornar as suas palavras mundanas". (Rashi, Números
30:3).
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Alguns comentaristas afirmam que uma vez
que no primeiro verso desta parashá, Moshe
falou aos líderes do povo de Israel; esta
recomendação de cumprir promessas e votos, é
dirigida em primeiro lugar aos líderes, e diz
respeito aos líderes. Um homem pode desejar
uma posição de liderança entre o povo de D'us,
e na sua oração, pede a D'us que o nomeie para
tal ou tal posição, fazendo uma promessa: "Ó
Eterno, permite-me ser um líder do teu povo, se
o fizeres por mim prometo que farei isto ou
aquilo". Contudo, se isso for verdade para os
líderes, também o é para quaisquer membros
que façam uma promessa a D'us. Esta lei é
também um convite a ter muito cuidado com o
que prometemos, e que promessa prometemos
a D'us. Recordemos a história dada no livro dos
Juízes sobre como Iftach (Jefté) fez um voto ao
Eterno: “E Iftáh fez um voto ao Eterno e disse:
'Se entregardes os filhos de Amon nas minhas
mãos, aquilo – seja o que for – que sair da porta
da minha casa ao meu encontro quando eu
voltar vitorioso dos filhos de Amon, será do
Eterno, e eu o oferecerei em oferta de
elevação!’” (Juízes 11:30,31). Que voto estúpido!
Como Iftach poderia imaginar que oferecer um
ser humano como uma oferta queimada
poderia agradar a D'us? Depois de ganhar a
guerra, ele voltou para casa: “E Iftáh veio a
Mitspá, à sua casa, e eis que a sua filha saiu ao
seu encontro, com adufes e com danças, e ela
era filha única – ele não tinha outro filho nem
filha.” (34). Ele lamentou que tenha sido ela
quem chegou primeiro, mas cumpriu o seu
voto: “Ao fim de dois meses, ela voltou a seu
pai, que cumpriu nela o seu voto que havia
feito – e ela não conheceu nenhum homem. E
tornou-se costume em Israel, que as filhas de
Israel iam de ano em ano lamentar a filha de
Iftáh, o guiladita, quatro dias no ano.” (Juízes
11:39,40). É muito importante não fazer um voto
irreal ou não bíblico, quando oramos ao Eterno.
Este mandamento de Números 30:3 ensina-nos
o significado e as implicações das palavras que
falamos e dos votos. De fato, o terceiro dos Dez
Mandamentos diz: “Não jurarás em vão em
nome do Eterno, teu D'us; porque o Eterno não
livrará ao que jurar em vão pelo Seu Nome .”
(Êxodo 20:7). A tradição judaica associou esta
proibição ao que dizemos. O rabino Zalman
Marozov diz que as palavras e o discurso são
um instrumento muito poderoso. De fato, a
criação do universo, como foi dito no início da
Torá, surgiu através das palavras de D'us!

"Estas são as jornadas dos filhos de Israel
que saíram da terra do Egito por intermédio
de Moisés e Aarão, segundo seus exércitos.”
(Números 33:1)

A Torá aqui ordena-nos que não abusemos deste poder dizendo disparates ou proferindo votos que
mais tarde profanaremos.Devemos recordar que o povo judeu estabeleceu o serviço e a oração de Kol
Nidrê na véspera do Yom Kipur para fazer nulos todos os votos que não tenham sido cumpridos durante
o ano. O rabino Katz diz: "Quando um estudioso da Torá anula um voto, é capaz de o fazer porque a
pessoa que fez o voto apresenta provas de que fez o voto sem o devido juízo. Ele declara que, se tivesse
pensado em suceder - e tal ou conhecido isto - ou tal, nunca teria feito o voto. Discurso sem o devido
pensamento não é discurso humano, e é por isso que o estudioso da Torá pode declará-lo nulo e sem
efeito, como se nunca tivesse existido. O discurso adequado, por outro lado, é um discurso pensativo.
(Maharam Shick Al Taryag mitsvot)" (Torah.org)Há mais sobre este versículo de Números 30:2,3; ensina as
regras e restrições que regem o "voto" neder e o "juramento" shevuah. É importante compreender a
diferença entre estes dois conceitos e palavras. O rabino Hirsch diz que "temos aqui duas categorias": 1.
um homem que faz um voto ao Eterno. e 2. um homem que faz um voto de se obrigar por um
juramento. Um exemplo, se um homem diz que o vinho lhe será proibido como um sacrifício, então
beber vinho é-lhe proibido por um neder. Se ele diz que jura que não beberá vinho, então beber vinho
é-lhe proibido por um shevuah".

HAFTARÁ

JEREMIAS 1:1-3:4

Jeremias está relutante em aceitar o chamado de D'us. Ele compreende a lei de D'us como escrita em
Matot; sabe que não devemos fazer uma promessa ou um voto e depois não a cumprirmos (Números
30:2). Pode D'us quebrar a sua palavra? Embora Jeremias fosse um membro de uma família amaldiçoada,
ele finalmente aceitou a sua vocação porque D'us o chamou para ser um profeta, não um sacerdote em
Jerusalém. Isto era um grande risco para ele, que sabia que o povo de Israel poderia não ouvir as suas
palavras porque ele era um dos infames cohanim de Anatote, mas ele correu o risco. Apesar de D'us o ter
consolado: “De ninguém tenhas medo, pois estarei contigo para te proteger – diz o Eterno.” (1:8). Também
pagou um preço elevado durante os seus vinte e três anos de ministério. Primeiro, D'us quis saber se
Jeremias está em sintonia com Ele: “E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Que vês, Jeremias?” (11a).
O Eterno quer ver se o que Jeremias vê é exatamente o que Ele lhe mostrou: “e eu respondi: Vejo um
ramo de amendoeira [shaked]. Disse-me o Eterno: Viste bem! Porque Eu vigio [shoked] para que seja
cumprida Minha palavra.” (11b–12). D'us está zelando pelas Suas palavras. É por isso que podemos estar
certos de que as palavras de D'us na Bíblia são cuidadosamente preservadas por Ele e que os profetas e
os escribas depois deles escreveram fielmente e copiaram com precisão a Sua Palavra. Podemos confiar
na Bíblia, porque D'us a tem vigiado. A próxima revelação a Jeremias é diretamente sobre o futuro da
cidade de Jerusalém e de onde virão os desastres: “Veio a mim a palavra do Eterno perguntando pela
segunda vez e dizendo: (…) ‘É do norte que advirá o mal sobre todos os habitantes da terra’”(Jeremias
1:13,14). O desastre vem de Tsafon, que significa "o Norte". O Norte é um lugar onde o sol não penetra, é um
lugar de obscuridade, e deste lugar obscuro virão os reinos que penetrarão em Jerusalém e destruirão os
seus muros (15). Por que? Porque o povo de Judá esqueceu o seu D'us (16). Jeremias tem agora ordens
para dizer isto a Israel - aos pobres, aos sacerdotes, aos oficiais, aos príncipes e ao rei: “Tu, pois, reveste teu
corpo (com teu manto), levanta-te e vai dizer-lhes tudo quanto Eu te ordenar; não te atemorizes perante
eles, para que Eu não permita que te sobrepujem. Eis que hoje Eu te estabeleço como uma cidade
fortificada, como uma coluna de ferro e como muralhas de cobre contra toda a terra – contra os reis de
Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra.” (17-18). Como já
dissemos, Jeremias pagará um preço, e D'us informa-o: “‘Eles pelejarão contra ti mas não prevalecerão,
porquanto Eu estou contigo – diz o Eterno – para te resgatar.” (19). Depois começa o capítulo 2 que é um
grito de amor de D'us: “Lembro-Me da benevolência que tiveste para Comigo na tua mocidade, do Teu
amor por Mim quando eras noiva; de quando Me seguias no deserto, numa terra deserta.” (2:2). O período
no deserto é uma lembrança e outra ligação entre a Parashá e a Haftará. Durante o tempo no deserto, o
povo de D'us está no deserto vivendo uma espécie de lua-de-mel com Ele. Jeremias lembra a Israel o
tempo do seu primeiro amor no deserto. No entanto, no deserto, Moshe censura o povo e os seus líderes
pela sua infidelidade. "Moshe indignou-se" Isto é exatamente o que Jeremias diz nos capítulos seguintes
do seu livro. A infidelidade de Judá no tempo de Jeremias é tão dura que as rebeliões de Israel no deserto
são como nada em comparação. No deserto, Israel seguiu D'us, foi fiel a Ele, e teve o seu primeiro amor
por Ele. É por isso que D'us repete novamente o que Ele disse em Jeremias:

“Por isso Israel é considerado pelo Eterno como um povo sagrado, assim como a primícia da sua colheita;” (2:3).
Israel era kadosh – significa que o povo era santo. O Eterno não vê os pecados de Israel quando estão prontos
para se arrependerem e voltarem aos Seus mandamentos: “Porque tu és um povo santo para o Eterno, teu Deus;
a ti o Eterno, teu D'us, escolheu para Lhe seres o povo querido acima de todos os povos que há sobre a face da
terra.” (Deuteronômio 7:6).

B'RIT HADASHÁ

ATOS 18-21

É importante ver o que a B'rit Hadashá diz sobre os votos e juramentos. Primeiro Yeshua reforçou esta mitsvá de
Hashem. Ele convidou-nos a não praguejar ou a fazer votos desnecessários. Foi por isso que ele disse: “Mas que o
'sim' de vocês signifique apenas 'sim', e o 'não' seja 'não'; qualquer coisa além disso tem origem no Maligno.”
(Mateus 5:37). A mitsvá dos votos e dos juramentos pode ser usada para um bom ou mau propósito. Na B'rit
Hadashá vemos um exemplo com o rabi Shaul (Paulo) fazendo um voto antes de ir para Yerushalayim: "Sha'ul
permaneceu ali por algum tempo; depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, após ter cortado o
cabelo em Cencreia, fazendo um voto; estavam com ele Priscila e Áquila.". (Atos 18:18). Esta forma de fazer um
voto e cortar os cabelos é um costume judeu. Para cumprir a lei de um nazireu, como está escrito: "E o nazireu
rapará os cabelos de seu nazirato à entrada da tenda da reunião, e tomará os cabelos de seu nazirato e os porá
sobre o fogo que está debaixo do recipiente no qual está cozinhando o sacrifício de pazes." (Números 6:18).
Lembremos que Shaul não negou o judaísmo quando encontrou Yeshua na estrada de Damasco. Ele o aceitou
como o Mashiach de Israel. Ele foi fiel à tradição de seus ancestrais antes e também depois de aceitar Yeshua. Ele
era um judeu observador da Torá. Por isso, quando ele parou sua viagem em Éfeso para o Shabat, ele foi à
sinagoga. O texto diz: "Chegaram a Éfeso, e ele os deixou ali; dirigiu-se à sinagoga e manteve o diálogo com os
judeus.". (Atos 18:19). Ele não foi à sinagoga somente para pregar sobre Yeshua, mas primeiro para orar, celebrar e
guardar o Shabat da melhor maneira possível. Várias vezes no livro de Atos diz-se que ele foi à sinagoga ou a um
lugar de oração "a cada Shabat". É claro que, como Shaul era um grande rabino, ele sabia como pregar, como
compartilhar a Bíblia com os judeus, como compartilhar Yeshua HaMashiach com o povo judeu. É quase natural
que os judeus estivessem interessados pelos ensinamentos de Shaul, pois os judeus estão sempre curiosos em
ouvir novos rabinos. O texto continua: "Eles lhe pediram que permanecesse um pouco mais, porém ele declinou.".
(Atos 18:20). Shaul tinha um plano; era estar em Yerushalayim para a próxima festa. É por isso que ele não podia
ficar com eles. E o texto continua: "No entanto, em sua despedida, disse: "Querendo D'us, voltarei novamente". A
seguir, zarpou para Éfeso.". (Atos 18:21). No texto de Atos também temos um exemplo de mau uso dos votos, eles
foram pronunciados por alguns judeus que eram contra Shaul e sua mensagem divina: "No dia seguinte, alguns
dos habitantes de Yehudá tramaram uma conspiração. Eles fizeram um juramento, dizendo que não comeriam
nem beberiam enquanto não matassem Sha'ul". (Atos 23:12). Não sei como o povo de D'us pode imaginar que
pode fazer um voto de matar alguém e pensar que está de acordo com a vontade dele. É exatamente o mesmo
comportamento que vemos hoje entre extremistas e terroristas que matam em nome de Alá e pensam que D'us
concorda com eles e lhes dará o paraíso. O extremismo não está apenas em uma religião, mas é um perigo em
todas as religiões, por isso temos que ter muito cuidado para ter uma visão equilibrada de D'us e de nossa
religião, e nunca ir a um dos extremos. Ambos, extrema esquerda e extrema direita, não são bons. E o que é
estranho é que essas pessoas vão aos cohanim e ao Sinédrio em Jerusalém para revelar seu plano, mas o
sobrinho de Shaul sabia o que estava acontecendo e foi até o comandante romano e lhe disse sobre seu plano:
"Ele disse: "Os habitantes de Yehudah chegaram a um acordo para pedir-lhe que leve amanhã Sha'ul ao
Sanhedrin sob pretexto de investigar seu caso mais detidamente. Não se deixe levar por essa conversa, porque
mais de quarenta homens estão à espera dele. Eles fizeram o juramento de não comer nem beber nada
enquanto não o matarem; eles estão prontos neste momento, esperando apenas que você consinta com o
pedido deles". (Atos 23:20,21). O Sinédrio era composto por 70 anciãos, se mais de quarenta deles queriam matálo, era a maioria. Assim ele não tinha nenhuma chance de escapar. Eles estão prontos para matar, eles vão dizê-lo
aos cohanim, os representantes de D-us. Paulo foi salvo porque seu sobrinho relatou esta trama ao comandante
romano que o ajudou a escapar desta armadilha. Assim, voltando ao capítulo 18 e 19, vemos que depois de suas
viagens e de ensinar, o rabi Shaul decidiu continuar sua viagem a Yerushalayim a fim de cumprir seus votos ao
Eterno: "Algum tempo depois, Sha'ul decidiu, pelo Espírito, passar pela Macedônia e Acaia e então ir a
Yerushalayim. "Depois de ir a esses lugares", ele disse, 'preciso visitar Roma'" (Atos 19:21). Lá, Paulo não estava
sozinho para ir ao Templo para

cumprir seus votos. Os irmãos que viviam em Jerusalém queriam ajudá-lo a testemunhar entre os líderes que ele
ainda era um judeu fiel, mesmo sendo um apóstolo de Yeshua HaMashiach. Foi por isso que lhe disseram:
"Contudo, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que possa
terminar o percurso e completar a obra que o Senhor Yeshua me confiou - testemunhar as boas-novas do amor e
da bondade de D'us.". (Atos 21:23,24). Não sabemos quais foram seus votos e nem mesmo os votos de Paulo, mas
estes votos foram suficientemente importantes para pressioná-lo a correr o risco de ir a Jerusalém, embora ele
soubesse que esta viagem seria perigosa, o Ruach Elohim inspirou os irmãos a dizer a Paulo para não ir a
Jerusalém. Ele estava confiante, ele conhecia muito bem Jerusalém, estudou lá aos pés de Gamaliel, era
conhecido pelo Sinédrio e pelos Cohanim encarregados do serviço, é deles que ele recebeu cartas de
recomendação para os líderes de Damasco pouco antes de conhecer Yeshua, ele tinha certeza de que nada de
ruim poderia acontecer com ele. Entretanto, a caminho de Yerushalayim, ele fez uma parada na casa de Filipe
em Cesareia, e lá outro profeta chamado Ágabo veio até ele da Judeia e fez um gesto simbólico: "Ele pegou o
cinto de Sha'ul, amarrou as próprias mãos e os próprios pés e disse: "Isto é o que o Ruach HaKodesh diz: 'O dono
deste cinto será preso desta forma pelos habitantes de Yehudah, e eles o entregarão aos goyim'". (Atos 21:11). Na
mente de Shaul era tarde demais, ele fez o voto, mas o Kol Nidrê de Yom Kipur não existia, ele teve que ir até o
fim do processo escrito na Torá. Shaul respondeu aos irmãos: "porém Sha'ul respondeu: "O que vocês querem,
chorando e tentando enfraquecer minha resolução? Estou preparado não apenas para ser preso, mas até mesmo
para morrer em Yerushalayim por causa do nome do Senhor Yeshua" (Atos 21:13). Assim, chegando a Jerusalém,
sua primeira visita foi para os líderes da Kehilá de Yeshua: "Em Yerushalayim, os irmãos nos receberam
calorosamente. No dia seguinte, Sha'ul e o resto de nós fomos ao encontro de Ya'akov, e todos os anciãos
estavam presentes. Depois de cumprimentá-los, Sha'ul descreveu com detalhes todas as coisas que D'us fizera
entre os gentios por seu intermédio. Ao ouvir o relato, eles louvaram a D'us, mas também lhe disseram: "Veja,
irmão, quantas dezenas de milhares de crentes há entre os habitantes de Yehudah, e eles são zelosos da Torá."
(Atos 21:17-20). Foi um grande momento de adoração e de ação de graças para a comunidade. Se foi apenas por
este momento, já valeria a pena Shaul ter ido a Jerusalém. Naquela época não havia mídias sociais, nem internet,
nem mesmo telefones. As notícias eram divulgadas apenas por viajantes. Agora, era bom para os líderes ouvir
esta boa notícia da rápida difusão da Bessorá e do crescimento do novo movimento.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

NUNCA FIQUE COM RAIVA
A Torá diz: “E Moisés indignou-se contra os chefes do exército” (Números 31:14) O Rabi Simcha Zissel Ziv (o “Alter
de Kelm” que morreu em 1898) desenvolveu uma estratégia para nunca perder a calma. Ele tinha um casaco
especial que tinha posto de lado para vestir quando estava zangado. Ele disse: "Quando sinto a raiva chegando,
sei que tenho de ir buscar o meu casaco especial. Mas, quando o faço, já não estou zangado". (Citado em
Ve’karata La’Shabat Oneg)”

CADA UM CONHECE SUAS FALHAS
Uma vez, um pobre homem que era um distinto estudioso da Torá teve de casar a sua filha. Ele contactou o
tesoureiro de caridade para obter ajuda com o casamento e despesas relacionadas. Como o homem necessitado
era um estudioso, o tesoureiro, uma pessoa muito compassiva, deu-lhe mais do que a quantia normal. Na reunião
seguinte do conselho de administração, os membros repreenderam o tesoureiro com raiva por ter dado tanto.
Alguns até exigiram que ele fosse afastado do seu cargo. O rabino Bunim, que não suportava a raiva expressa
contra o tesoureiro caridoso, disse: "Meus amigos, antes de tomarem qualquer decisão, quero contar-lhes uma
história". Uma vez surgiu uma praga na floresta e milhares de animais morreram. Os animais reuniram-se para ver
o que poderia ser feito para deter a peste. "A praga deve ser o resultado de um pecado cometido por um de nós.

Temos de encontrar e punir o pecador, para que a peste cesse"! O leão, rei da floresta, convocou um grupo de
amigos para agir como juízes e cada animal da floresta devia apresentar-se e confessar os seus pecados. Primeiro,
veio o leopardo e fez a sua confissão: "Meu senhor, rei da floresta, em tempos tive muita fome, quando vi um
humano na floresta. Matei-o e comi-o". Os juízes debateram o caso e decidiram: "O leopardo não é culpado! Ele
matou apenas devido às suas dores de fome e isso é normal para um leopardo..." A seguir veio o lobo: "Meu
senhor, rei da floresta, em tempos tive muita fome. Não tinha comido um pedaço de comida durante todo o dia.
Estava prestes a desistir de comer nesse dia, quando reparei numa vaca e que estava pastando com um bezerro
no campo. Matei a mãe e o bezerro e comi os dois". O caso foi deliberado e o veredito voltou: "Inocente! Matou
porque estava com fome e é assim que é um lobo". Um após o outro, cada animal apresentou-se relacionado
com a sua matança e mutilação de pessoas e animais na floresta e cada um foi considerado inocente. O último a
apresentar-se com a sua confissão foi um pequeno cordeiro. Ele levantou-se e disse: "Meu senhor, rei da floresta,
tenho a seguinte confissão a fazer. Uma vez, numa noite fria e amarga, o meu senhor teve pena de mim e levoume para dentro de casa durante a noite. Nessa noite, enquanto o meu senhor dormia, vi que os buracos dos seus
sapatos estavam cheios de palha. Eu estava com muita fome e não consegui resistir à tentação. Tirei a palha dos
sapatos e comi-a. No dia seguinte, o meu mestre teve de caminhar com esses sapatos através das poças e
molhou-lhe os pés. Confesso e sinto uma enorme pena pelo que fiz". "Seu animal malvado!" - gritaram todos para
o cordeiro. "Foi por causa do seu pecado que a peste nos caiu!" Atacaram imediatamente o cordeiro como
castigo pelo seu horrendo crime. "Todos vocês aqui estão agindo da mesma forma que os juízes-animais da
floresta", concluiu o rabino Bunim. "Alguns de vocês podem ser culpados de violar as leis contra a tomada de
interesse. Outros podem ter pesos falsos. Outros ainda podem estar maltratando os seus trabalhadores. Cada
pessoa conhece as suas próprias falhas. No entanto, só se pode ver o pecado do diretor de caridade que
distribuiu um pouco mais para ajudar um homem pobre".

CANTO DA INSPIRAÇÃO

Bilam testemunhou o êxito de seu plano diabólico. Viu a maldição de D’us sobrevir a Seu
povo, e milhares caindo sob Seus juízos; mas a justiça divina que puniu o pecado em Israel
não permitiu que os tentadores escapassem. Na guerra de Israel contra os midianitas,
Bilam foi morto. Tivera um pressentimento de que seu fim estivesse perto, quando
exclamou: “Morra minha alma da morte dos justos que há entre eles! Seja meu fim como o
deles!”. (Números 23:10). Mas não preferira viver a vida dos justos, e seu destino fixou-se
com os inimigos de D’us. (PP, 329).

Ao revisar nossa história passada, tendo percorrido todas as etapas do avanço para nossa
posição atual, posso dizer: Louvemos a D'us! Ao ver o que o Eterno fez, estou cheia de
admiração e de confiança em Yeshua como líder. Não temos nada a temer pelo futuro,
exceto se esquecermos a maneira como o Eterno nos guiou e Seus ensinamentos em nossa
história passada. Somos devedores de D'us para usar todas as vantagens que Ele nos
confiou para embelezar a verdade pela santidade de caráter e enviar as mensagens de
advertência e conforto, de esperança e amor para aqueles que estão nas trevas do erro e
do pecado. (LS, 196)
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"Então Moisés disse ao povo: “Armem alguns dos homens para irem à guerra
contra os midianitas e executarem a vingança do Eterno contra eles." (Números
31:3 - NTLH)

