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NOTÍCIAS

O JEJUM DE 10 DE TEVET
Os judeus tradicionalmente jejuam no Asara B'Tevet (dia 10 do mês de Tevet), que neste ano será 25 de
dezembro. Por que os judeus jejuam neste dia e como entendemos o significado mais profundo desse
jejum? Existem dois lugares na Bíblia que mencionam o dia 10 de Tevet: “No 10º dia do 10º mês no nono
ano de seu reinado, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército,
e se acampou contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor.” (Jeremias 52:4: cf. 2 Reis 25).
Aqui, aprendemos que em 10 de Tevet, o rei Nabucodonosor, do império babilônico, montou
acampamento ao redor da cidade sagrada de Jerusalém. Seu exército ficaria lá até que pudessem
finalmente romper a muralha da cidade e entrar. No entanto, o Eterno instruiu Seu povo a marcar, a
lembrar, este dia especial do dia 10 de Tevet: “E no 10º dia do 10º mês do nono ano, a palavra do Eterno
veio a mim, dizendo: Ó filho do homem! Registra a data do dia de hoje, desse dia, pois nesse dia o rei da
Babilônia investiu sobre Jerusalém.” (Ezequiel 24:1,2). E a partir desse momento, o 10º dia de Tevet foi
lembrado como um dia de jejum, como o início do fim de Jerusalém, a cidade sagrada de D'us. Mas um
dia, esses dias de jejum serão transformados em dias de alegria: “Os jejuns do quarto, do quinto, do
sétimo e do décimo mês tornar-se-ão alegria, regozijo e motivo de festa para a Casa de Judá! Por isso,
amai a verdade e a paz!” (Zacarias 8:19). Zacarias é um profeta pós-exílio, o que significa que escreveu
seu livro após o retorno do cativeiro da Babilônia, mas ainda está falando do futuro, o que significa que a
reconstrução de Jerusalém e do Templo ainda não era esse momento de alegria. O tempo de alegria a
que Zacarias se refere virá somente com o Messias, que trará do céu a Jerusalém do alto: “Também vi a
Cidade Santa, a Nova Yerushalayirn, descendo do céu, da parte de D’us, preparada como uma noiva,
lindamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizer: "Vejam! A Sh'khínah de
D’us está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão seu povo, e ele próprio, D’us-comeles, será o D’us deles.e Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte; nem tristeza,
nem choro, nem dor; porque a antiga ordem já passou".” (Revelação 21:2-4). Assim, enquanto a maioria
dos cristãos celebra o nascimento de Yeshua em 25 de dezembro, vamos respeitar os judeus que ainda
estão esperando pela Jerusalém celestial e, portanto, estarão jejuando naquele dia pelo cerco e
destruição de seu templo.

LÍDERES DA MISSÃO GLOBAL
Na semana passada, não foi possível produzir a imagem do grupo da Missão Global. Em anos normais,
quando nos encontramos em algum lugar do mundo, tiramos uma foto em grupo, mas este ano, por
causa da pandemia e do lockdown, a reunião foi realizada online. Aqui está a foto deste ano.

PARASHÁ MIKÊTS

שה ִמ ֵּקץ
ָ ׁ ּ ָפ ָר

GÊNESIS 41:1-44:17
VISÃO GERAL
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Passam-se dois anos. O Faraó tem um sonho e está insatisfeito com as tentativas de interpretálo. O copeiro do Faraó lembra que Yosef acertou a interpretação do seu sonho na prisão. Yosef é
solto e trazido perante o Faraó. Ele interpreta a chegada de sete anos de fartura, seguidos de
sete anos de fome severa. Ele aconselha o Faraó a escolher uma pessoa sábia para armazenar
alimento para os anos de fome. O Faraó escolhe Yosef como vice-rei para supervisionar o projeto
de plantio. Yosef recebe um nome novo: Tsafnat Panêach (intérprete dos mistérios), e escolhe
Asnat, filha do ex-senhor de Yosef como esposa. O Egito se torna o celeiro do mundo de então.
Yosef tem dois filhos: Menashê e Efráim. Yaakov manda seus filhos ao Egito para comprarem
comida. Os irmãos se apresentam a Yosef e se curvam a ele. Yosef os reconhece mas eles não o
reconhecem. Sem esquecer de seus sonhos, Yosef finge ser um suserano egípcio e age
duramente contra eles, acusando-os de serem espiões. Yosef vende-lhes comida mas mantém
Shim'on como refém até que tragam-lhe seu irmão mais novo Binyamin como prova de
honestidade. Yosef ordena que seus servos reponham o dinheiro da compra dos irmãos. Na
viagem de volta, eles encontram o dinheiro e seus corações se abatem. Eles voltam a Yaakov e
contam-lhe tudo. Yaakov recusa permitir que Binyamin vá ao Egito, mas quando a fome piora,
ele cede. Yehudá garante a segurança de Binyamin e os irmãos partem para o Egito. Yosef dá as
boas vindas aos irmãos como convidados de honra. Ao ver Binyamin, sai da sala correndo para
chorar. Yosef novamente ordena seus servos repor o dinheiro dos irmãos e colocar seu cálice no
saco de Binyamin. Quando o cálice é encontrado, Yosef ordena que Binyamin torne-se seu
escravo como punição. Yehudá intervém e se oferece, mas Yosef recusa.

"E este parecer agradou aos
olhos do Faraó e aos olhos de
todos os seus servos. E o Faraó
disse a seus servos: Será possível
encontrar outro homem como
este, no qual o espírito de D'us
esteja com ele?”
(Gênesis 41:37,38)

O FIM ESTÁ CHEGANDO
Esta Parashá começa: “Ao fim de dois anos, o Faraó
sonhou que estava perto do Nilo.” (Gênesis 41:1). O
título de Parashá, Mikêts, é a segunda palavra
hebraica deste capítulo 41 de Gênesis. Kêts é uma
palavra hebraica que significa "verão" ou "fim" - o
verão é a última estação antes de Rosh Hashaná e
Yom Kipur e é por isso que a tradução mais literal
do início deste texto é: "no final de dois anos..."

YOSEF SALVA O PAÍS
Yosef trabalhou diligentemente para cumprir sua
missão para o Faraó. O texto diz: “E José amontoou
grãos como a areia do mar, muitíssimo, até que
cessou de contar, pois não havia número.” (Gênesis
41:49). Surgiu uma discussão rabínica sobre este
texto, particularmente sobre o final do verso. Os
grãos eram tão abundantes que "ele deixou de
manter registro". Por quê? O rabino Samson Hirsch
diz que as palavras hebraicas "Ki en mispar" não
significam que a quantidade de grãos não poderia
ser expressa em termos de números. Há, é claro,
aqueles que gostariam de retratar os antigos,
particularmente o povo da era bíblica, como
atrasados. Afirma-se, por exemplo, que as pessoas
naquela época não conseguiam contar além de
um certo número. Mas esta afirmação é
simplesmente absurda. Uma vez que se tem
termos para os números 1, 10, 100, 1000, e até
10.000, pode-se construir um número de qualquer
valor numérico até o infinito. O rabino Hirsch
acrescenta, se no entanto diz aqui Ki en mispar,
devemos ter em mente que há um limite para o
poder da imaginação. A imaginação não faz
distinção entre 3.000.000.000 e 3.155.000.000.
Podemos contar para tais números, mas não
podemos imaginá-los. A reserva de grãos que era
amontoada cada vez mais alta tornou-se tão
grande que as pessoas deixaram de dizer: "Há uma
quantidade "x" de alqueires amontoados lá em
cima". Independentemente da quantidade que foi
adicionada à pilha do dia anterior, a quantidade
total excedeu os limites da imaginação humana. A
Torá observa a gravidade da fome e como Yosef
agiu: “E quando a fome estava sobre toda a
superfície da terra, José abriu todos os armazéns
onde havia comida, e vendeu aos egípcios; mas a
fome só recrudescia na terra do Egito. E de toda a
terra vinham ao Egito para comprar de José,
porque havia aumentado a fome em toda a terra.”

(Gênesis 41:56,57). Então Yosef abriu a reserva de
grãos para distribuição, mas esta distribuição não
foi gratuita. Segundo Bereshit Rabá, Yosef
organizou
a
compra
e
venda
dos
grãos
armazenados, e ele venderia apenas para homens
livres, não para escravos (caso contrário, um
homem livre poderia enviar cinquenta escravos), e
cada pessoa podia comprar apenas o que pudesse
ser carregado por um animal de carga. O texto nos
lembra a gravidade da fome: "A fome se espalhou
por toda a terra (...). A fome se tornou severa na
terra do Egito (...) a fome era severa em todo o
mundo".
Esta
menção
repetida
de
quão
devastadora e extensa a fome havia se tornado, dá
a motivação para as fortes políticas de distribuição
de Yosef. Observamos também que Yosef não
tentou administrar a distribuição à distância: como
vice-regente ou primeiro-ministro, todos tinham
que vir até ele - ele não confiava em funcionários,
mas administrava tudo sozinho.

YOSEF E SUA FAMÍLIA
No capítulo 42 de Gênesis, a narrativa muda de
Yosef para Yaakov e sua família. Mas antes de
considerar o que está acontecendo em Canaan,
uma
pergunta
é
feita
por
Nachmânides
(Rambam) sobre o comportamento de Yosef para
com sua família: Por que Yosef não tentou
contatar seu pai durante todo seu tempo no
Egito? Afinal de contas, a distância entre a terra
de Israel e o Egito é de apenas alguns dias de
viagem. Por que, quando ele se tornou o chefe da
casa de Potifar e podia facilmente fazer tal coisa,
Yosef não enviou uma carta (os egípcios eram
pessoas letradas e conheciam a ciência da
escrita) a seu pai, informando-o de que ele estava
vivo e bem? E uma vez que ele se tornou o viceregente, o segundo homem mais poderoso do
Egito, ele poderia ter feito tudo o que quisesse.
Todos
aqueles
muitos
anos
de
Yaakov
definhando, lamentando por seu filho favorito,
poderiam ter sido evitados. Yosef não sentiu tanto
a falta de seu pai? Como ele poderia estar à parte
dele todos esses anos? A tradição judaica dá
várias respostas a estas perguntas: Rambam diz
que Yosef não podia contatar Yaakov até que os
sonhos de sua juventude se tornassem realidade.
Yosef havia sonhado que seus irmãos um dia se
curvariam diante dele, e sua revelação deste
sonho havia desencadeado a raiva ciumenta dos
irmãos que levou à sua eventual venda para a
escravidão. Somente quando o sonho se tornasse
realidade, Yosef poderia ser vindicado e revelarse. O rabino Shimshon de Sens (França), uma das
autoridades da escola de Tosafot, sugere: "Se
Yosef tivesse enviado uma mensagem sobre tudo
o que aconteceu, seus irmãos teriam se
espalhado em todas as direções por causa do
embaraço". Portanto, Yosef trabalhou lentamente
para trazê-los de volta para não envergonhá-los.
Sua intenção era boa" (Tosafot Hashalem).
Segundo o rabino Hirsch, os sonhos da juventude
de Yosef não tinham nada a ver com seu plano.
Pelo contrário, ele tinha um problema: como
informar seu pai que a razão de ele ter estado no
Egito todo esse tempo era porque seus irmãos o
venderam como escravo, acrescentando: "A
consideração de Yosef em não enviar uma carta a
seu pai em seus anos de sucesso foi: O que
Yaakov ganharia em ter um filho de volta, se no
processo ele perdesse dez?

Portanto, Yosef usou todo o subterfúgio, e isto foi
certamente digno da sabedoria de Yaakov"
(comentando sobre Gênesis 42:9). A principal
preocupação de Yosef era a unidade de sua
família.
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"E José viu a seus irmãos e os reconheceu,
mas não se deu a conhecer a eles, e faloulhes duramente, dizendo lhes: De onde
viestes? – e disseram: Da terra de Canaan,
para comprar alimentos. E José
reconheceu a seus irmãos, mas eles não o
reconheceram.” (Gênesis 42:7,8)

A FOME EM CANAAN
Embora Yaakov fosse agora um homem bem idoso, Gênesis 42 nos ensina que ele ainda era o chefe da
família e certamente mais esperto do que seus filhos: “E Jacob soube que havia alimento no Egito, e
Jacob disse a seus filhos: Por que estais olhando uns para os outros?” (Gênesis 42:1). Yaakov percebeu a
situação melhor do que seus filhos. Ele ouviu dizer que no Egito eles venderiam grãos somente em
quantidades de varejo, em pequenas quantidades. Os filhos não acreditaram neste relatório. Ficaram
olhando uns para os outros, esperando que um deles empreendesse a viagem por todos eles. Yaakov, no
entanto, devido às circunstâncias difíceis da fome severa, considerou os relatórios confiáveis. Daí, disse
ele: Por que vocês continuam olhando uns para os outros? Todos vocês terão que descer. Então Yaakov
enviou seus filhos para comprar comida no Egito. Este texto é a primeira vez que a expressão B'nei Israel
ou "filhos de Israel" é utilizada: "E os filhos de Israel foram entre os que iam para comprar, porque havia
fome na terra de Canaan." (Gênesis 42:5). Todo o futuro repousava sobre este momento quando Yaakov
enviou seus filhos para comprar grãos no Egito, mas eles não estavam totalmente conscientes das
consequências que sua jornada teria para as gerações futuras. O texto continua a lembrar aos leitores
que Yosef foi quem governou o Egito, e quem administrou a distribuição de alimentos: “E José era o
governador da terra; ele é que fazia vender a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e
prostraram-se ante ele, de rosto em terra.” (Gênesis 42:6). Quando Yosef os viu, os reconheceu: "E José viu
a seus irmãos e os reconheceu, mas não se deu a conhecer a eles, e falou-lhes duramente” (Gênesis 42:7).
A reação de Yosef é interessante: “E José reconheceu a seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José
recordou os sonhos que tivera sobre eles, e disse-lhes: Vós sois espiões; para verdes a nudez (o ponto
vulnerável) da terra, viestes!” (Gênesis 42:8,9). Podemos nos surpreender que Yosef não tenha se revelado
a seus irmãos de uma só vez. Yosef reconheceu naquele momento que sua vida havia sido conduzida
pelo Eterno para a realização de seus sonhos. Embora eles não tivessem consciência disso, seus irmãos
haviam sido instrumentos divinos para a formação de seu destino final e para a felicidade de sua família.
No entanto, Yosef queria saber se seus irmãos haviam mudado. Eles ainda eram capazes de privar seu pai
de um filho (Binyamin)? Yosef decidiu testar seus irmãos. Como ele não havia dado nenhum
reconhecimento a seus irmãos, ele foi capaz de elaborar um plano para testar o amor deles pela família.
Estamos familiarizados com a história e a estratégia que Yosef usou para revelar seus sentimentos sobre
os membros de sua família, particularmente sobre seu pai e seu próprio irmão, Binyamin: Yosef acusou
seus irmãos de serem espiões. Os irmãos reagiram entre si à acusação de Yosef: “E cada um disse a seu
irmão: De certo somos culpados por nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma ao rogar a nós, e não
o escutamos; por isso veio-nos esta angústia.” (Gênesis 42:21). O Rabino David de Zeviltov comenta em
nome do Rabino Chaim Yaakov Zukerman in Otzer Chaim al HaTorah: “Se uma pessoa fez algo errado e
reconhece, ela será perdoada. Entretanto, se uma pessoa faz algo errado e nega, não há expiação por ela.
Quando os irmãos de Yosef disseram anteriormente que eram inocentes, Yosef respondeu chamando-os
de espiões. Quando eles disseram que eram culpados, Yosef estava cheio de compaixão por eles e
chorou". Para ter certeza de que os irmãos voltariam com Binyamin, Yosef ordenou que Shim'on fosse
colocado sob prisão: “e tirou Simão deles e prendeu-o ante seus olhos.” (Gênesis 42:24). Shim'on foi preso
"diante dos olhos deles", mas Rashi afirma que assim que seus irmãos partiram, Yosef o tirou da prisão e
lhe deu comida e bebida. Como Shim'on não tinha feito nada de errado, não havia razão para mantê-lo
preso. Consequentemente, assim que os irmãos partiram, Yosef o tirou da prisão e o tratou de maneira
real. Yosef, com todas as suas responsabilidades, não podia ir a Canaan para encontrar Yaakov, seu pai, e
Benyamin, seu irmão, e assim ele pediu a seus irmãos para trazer Binyamin ao Egito. Como Yosef havia
sido levado de sua casa quando jovem e Binyamin era muito mais jovem que Yosef, ele tinha medo de
que Binyamin não o reconhecesse. Além disso, seria fácil para os irmãos de Yosef pedir a qualquer pessoa
da aldeia que fizesse o papel de Binyamin. Enquanto ele insistia que os irmãos o trouxessem para provar
que não estavam mentindo, a única maneira de ter certeza que o jovem que eles trouxeram era
realmente Benyamin para ver se Shim'on o reconhecia. Como Shim'on estava separado dos irmãos, ele
não sabia dos planos deles. Assim, se a pessoa não fosse Benyamin, Yosef poderia dizer que Shim'on não
o conhecia. Por este teste, Yosef saberia se os irmãos o tivessem enganado.

H A F T A R Á 1 REIS 3:15-4:1
O texto da Haftará começa com um sonho de Shlomo (Salomão): “E Salomão despertou, e eis que era
um sonho; e foi a Jerusalém e pôs-se perante a Arca da Aliança do Eterno, e sacrificou ofertas de
elevação, preparou oferendas de paz e fez um banquete para todos os seus servos.” (1 Reis 3:15). O tema
deste sonho são as palavras precedentes de D’us para ele (10-14). O Eterno apareceu-lhe num sonho e
deu-lhe a promessa de sabedoria e muito mais. A tradição judaica afirma que este sonho foi também
um “sonho profético” (Radak) e por isso sua reação foi apresentar-se a G-d em Jerusalém para
agradecer-lhe e celebrar esta revelação. É a história mais famosa sobre a sabedoria de Shlomo: “Então
duas mulheres prostitutas vieram ter com o rei e se postaram perante ele” (1 Reis 3:16). Estabelecendo
um reino forte, Shlomo deve provar a todos que ele é sábio o suficiente para ser o rei de Israel. Ele não
foi o primogênito de David seus irmãos já tentaram tomar o poder sobre ele, por isso esta história é
importante no início do seu reinado. A sua sabedoria deve ser conhecida por todos. A famosa história de
duas mulheres reclamando o mesmo bebê foi sua primeira oportunidade de demonstrar que ele é sábio
o suficiente para ser o sucessor do rei David. Como sugere a tradição judaica, o coração compreensivo
de Shlomo significava mais do que “conhecimento do livro”. A sua decisão neste caso demonstrou um
profundo conhecimento do carácter humano. A palavra Zoná or Zonot no plural tem sido mantida em
hebraico moderno como a palavra típica para “prostituta”. A princípio podemos nos surpreender de que
um grande rei sábio como Salomão pudesse dar audiência às prostitutas em seu próprio palácio, mas
como Abravanel sublinhou, este texto quer demonstrar a todos que Shlomo estava pronto para dar
acesso à sua sala do trono a todos que procuravam justiça, mesmo que suas principais ocupações não
fossem muito recomendáveis. Do versículo 16 ao versículo 22, as mulheres deram a sua história, cada
uma afirmando que o bebê lhe pertencia. É interessante que, no versículo 23, o rei Salomão deu um
resumo da história: “Então o rei disse: ‘Esta diz: ‘Este que vive é meu filho e teu filho é o morto’, e esta
outra diz: ‘O morto é teu filho e meu filho é o vivo’.’” (1 Reis 3:23). A reação de Shlomo foi radical, ele
pretendia provocar as mulheres em reações que demonstrassem qual delas estava dizendo a verdade.
Ao pedir uma espada, Salomão aumentou as respostas emocionais que revelariam quem é a mentirosa.
Quando a espada foi trazida, o seu comando chocante completou o seu cenário. “e o rei disse: ‘Dividi em
duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade à outra!’” (1 Reis 3:25). Se estas duas mulheres
não conseguirem concordar juntas, então daremos metade do bebê a cada uma delas. Então vemos a
reação das prostitutas, aquela que era a verdadeira mãe, cheia de amor e compaixão chorou: “Mas a
mulher cujo filho era o vivo falou ao rei – porque se enterneceu por seu filho – e disse: ‘Ó meu senhor,
dai-lhe o menino vivo, só não o mateis!’” (1 Reis 3:26a). E aquele que não era a mãe pensou que se eu
não tivesse um bebé, porque é que este teria um? Então ela disse: “enquanto a outra dizia: ‘Ele não será
meu nem teu; dividi-o!’” (1 Reis 3:26b). A Haftará inclui o versículo 1 do capítulo 4, o que significa que
este texto quer que todos entendam claramente que Shlomo estabeleceu um reino forte, primeiro
internacionalmente, o grande poder daquela época era o Egito, ele se casou com sua filha, desta forma
ele está certo de que o Egito não atacará Israel. Então ele fez um grande cerimonial para assegurar ao
povo de Israel que ele foi confirmado pelo Eterno que respondeu sua oração através de um sonho, e
então sua sabedoria não podia ser duvidada através da história do julgamento das duas prostitutas,
cada uma reclamando um bebê como seu. O Talmud diz que estas palavras foram chamadas por uma
voz celestial - desta forma o céu ratificou o julgamento de Salomão.

B ' R I T H A D A S H Á ROMANOS 5:1-15
Há um paralelo entre Yosef e Yeshua. Na tradição judaica Yosef é chamado “Yosef Hatsadik” (Yosef, o
justo) e Yeshua é também chamado “o justo” na B’rit Hadashá. Yochanan o chama de Yeshua Hamashiach
Hatsadik (o justo) (1 João 2:1). Mas há mais ainda, porque na tradição judaica há uma apresentação do
Mashiach sofredor. A comunidade judaica chamada Chabad ou discípulos do Rebe de Lubavitch, publicou
um artigo sobre os sofrimentos de Mashiach. Eles disseram: “em seus comentários sobre a Guemará, Rashi
acrescenta que, por ser um homem perfeitamente justo, o Mashiach conhecerá, exatamente antes de sua
revelação, os sofrimentos mais terríveis.” Segundo a expressão dos nossos sábios: “Três medidas de
sofrimento foram introduzidas no mundo; a primeira para os patriarcas, a segunda para um período de
perseguições e a terceira para o Mashiach”. Por que será assim? Porque antes de revelar a maior perfeição
no mundo, o Mashiach redimiria sua geração dos seus pecados. É por meio do sofrimento do Mashiach
que isso será feito. E por isso, diz o Alche’h, “Ele os aceitará com alegria”. E o Maharal de Praga disse que o
Mashiach sofrerá porque terá chegado o tempo para o mal desaparecer desse mundo. Essa é a tarefa do
Messias”. (Mashiach Maintenant 58, 22 de julho de 1993, p 3). Esse Messias sofredor é chamado na tradição
judaica de “Mashiach Ben Yosef”. Ele é chamado assim como uma referência direta a Yosef, o filho de
Yaakov. Ele sofrerá tanto que morrera e o povo judeu um dia pranteará pelo Messias ben Yosef. O Talmud,
comentando sobre Zacarias 12:10, diz: “Qual é a causa da lamentação [mencionada no verso citado
acima]? R. Dosa e os rabinos divergem nesse ponto. Um explicou: ‘A causa é a morte do Messias, filho de
Yosef...’” (Sukah 52a). Na B'rit Hadashá é explicado porque o Messias tinha que morrer por nós. O Rabi
Shaul escreveu: “D’us, porém, demonstra seu amor por nós no fato de o Messias ter morrido a nosso favor
enquanto ainda éramos pecadores” (Romanos 5:8). Desde o primeiro pecado cometido por seres humanos
(Gênesis 3:1-6), a Bíblia afirma que todos nós somos pecadores e que nossos pecados nos mantêm longe
de D’us. No entanto, apesar dessa situação moral, D’us continua a nos amar. Mas estamos diante de um
dilema: como permitir que seres humanos acessem a vida eterna enquanto são pecadores? Isso equivale à
escolha entre amor e honra. Antes do pecado de Adam e Chavá, Ele os informou: “E o Eterno D’us ordenou
ao homem, dizendo: ‘De toda árvore do jardim podes comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e
do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres morrerás’” (Gênesis 2:16, 17). É por isso que, na sua
carta aos Romanos, o Rabi Shaul lembra os crentes que: “O salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23a).
Essa morte não é uma morte temporária, é uma morte definitiva, morte eterna, lembrando que nada no
ser humano é imortal, nem seu corpo nem sua alma. Apenas um ser no universo é imortal: “o bendito e
Único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único imortal” (I Timóteo 6:15, 16). D’us é o único
que possui a imortalidade. Assim o dilema de D’us é: em seu amor como Ele pode oferecer a imortalidade
aos seres humanos e honrar sua palavra? Apenas sob uma condição, e é por isso que nós falamos sobre
“imortalidade condicional”. Homens e mulheres não são imortais, mas podem acessar a imortalidade sob
uma condição. Se o Rabi Shaul diz que “o salário do pecado é a morte”, ele completa sua afirmação “mas
o dom gratuito de D’us é a vida eterna, no Messias Yeshua, nosso Senhor.” (Romanos 6:23b). Vida eterna
(ou imortalidade) é um dom de D’us. Como? Pelo Mashiach, ao enviá-Lo para salvar-nos do pecado e da
inclinação para o mal. Vamos lembrar que, se Chavá e depois Adam, pecaram, foi por causa do incentivo
do maligno ou de quem tomou a aparência de uma serpente. Portanto, o Mashiach teve que enfrentar
uma luta semelhante contra o maligno, que é chamado de Satan no Tanach. A primeira tentação foi o
controle do apetite, e foi por isso que a primeira tentação que Yeshua teve que enfrentar foi sobre o
apetite: “Depois de Yeshua ter jejuado durante quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O Tentador se
aproximou e lhe disse: ‘Se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães’”
(Mateus 4:2, 3). Ele foi bem sucedido e respondeu ao maligno: “O Tanach diz: ‘O homem não vive somente
do pão, mas de toda palavra que procede da boca de Adonai’” (Mateus 4:4). Mas Yeshua era o Mashiach, e
por isso a tentação teria que ser mais que apenas física, ela se completou com uma tentação moral (4:5-7)
e uma tentação espiritual (4:8-11). Essas tentações se repetiram durante toda a vida de Yeshua, e
finalmente Ele foi ferido e morreu, mas sua morte é também pela nossa vida, para nós. Isaías confirma:
“Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a
paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados” (Isaías 53:5). É por isso que o Rabi Shaul
afirma que temos paz por meio de Yeshua: “Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com D'us, por
nosso Adon Yeshua HaMashiach.” (Romanos 5:1). O Rabi Shaul lembra que em sua vida como um fariseu
fez um grande esforço para agradar a D’us, mas nunca ficou satisfeito. Como um fariseu ele pensava que
para agradar a D’us precisava guardar perfeitamente, não apenas os 613 mandamentos bíblicos, mas
também os milhares de mandamentos humanos adicionados pelas sucessivas gerações de sábios e
rabinos. Ele descobriu que é impossível satisfazer todos esses requerimentos:

"Não entendo o meu comportamento – não desejo fazer o que faço; em vez disso faço o que odeio”
(Romanos 7:15). Essa não é a situação só do Rabi Shaul, mas é a situação moral de cada um de nós.
Podemos querer agradar a D’us em cada um dos seus requerimentos, mas sempre haverá algo dando
errado. Assim, guardar a lei, ou tentar guardá-la, nunca trará paz ao nosso coração. É por isso que
precisamos de Yeshua como um Salvador. Ele cumpriu todos os requerimentos da lei por nós, nunca
pecou e é o perfeito cordeiro de D’us, sem defeito algum. Pode ser que ainda seja difícil entender a morte
do Messias, mas vamos lembrar que por meio da Sua morte a salvação é possível para cada um de nós.
“Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo
sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida” (Romanos 5:10). E o Rabi Shaul continua a dizer nesse
lindo capítulo: “E não somente isto, mas também nos gloriamos em D'us por nosso Adon Yeshua
Hamashiach, pelo qual agora alcançamos a reconciliação” (11). Aqui está o processo da salvação: “Portanto,
como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou
a todos os homens por isso que todos pecaram” (12). Exatamente como a morte veio ao mundo por um
homem, a salvação também veio por um homem: “Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa.
Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de D'us, e o dom pela graça, que é
de um só homem, Yeshua Hamashiach, abundou sobre muitos.” (15). É um dom, um presente. Nossa parte
é apenas aceitá-lo e ele será nosso. Louvado seja D’us. Assim, eu guardo hoje os mandamentos de D’us
não para obter salvação ou aceitação da parte de D’us, mas eu guardo os mandamentos porque Ele me
amou, me salvou, me ofereceu a vida eterna, e eu quero amá-lo em retribuição, sabendo que os
mandamentos de D’us são para o meu bem estar, e se eu sou insuficiente em um deles, sei que eu tenho
um Salvador que sempre me perdoa: “Se reconhecermos nossos pecados, então, por ser digno de
confiança e justo, ele nos perdoará e purificará de toda injustiça” (I João 1:9).

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

COMO TRANSFORMAR O MUNDO?
Um rabino experiente uma vez deu conselhos a um rabino mais jovem: "Quando assumi a posição
rabínica nesta cidade, eu estava cheio de entusiasmo e pronto para mudar toda a cidade para melhor.
Mas logo percebi que não seria uma tarefa fácil. Na verdade, era impossível, então decidi me concentrar
nos meus vizinhos. Mas mesmo isso não estava funcionando, então decidi colocar toda minha energia
para melhorar a minha família. Quando percebi que não era tão bem sucedido quanto havia planejado,
decidi me concentrar em melhorar a mim mesmo". "Então tudo veio junto. Quando minha família viu
como eu estava trabalhando duro para melhorar a mim mesmo, eles também tentaram melhorar a si
mesmos. Quando meus vizinhos viram a mudança em minha família, eles também foram afetados para
melhor. E logo, a cidade inteira começou a melhorar e a melhorar seus caminhos"! Esta é uma das lições
que as velas de Chanucá nos ensinam. As velas são acesas dentro de casa para iluminar o exterior. Para
iluminar os outros com a luz da Torá, é preciso começar dentro de sua própria casa. Só então se pode
esperar afetar os outros também.

YEHUDIT, MULHER DE CORAGEM
Uma mulher chamada Yehudit (Judite) desempenhou um papel importante na história de Chanucá.
Yehudit era uma mulher excepcionalmente bonita. Ela pediu para ser apresentada ao general sírio
Holofernes, que ficou impressionado com sua beleza e sabedoria. No encontro, ela ofereceu-lhe queijo
salgado envelhecido e vinho forte que ela trouxe consigo. O queijo o fez sedento, então ele bebeu muito
vinho que o colocou em um sono profundo. Com uma oração silenciosa em seus lábios pedindo a D'us
por força, ela decapitou-o com sua própria espada, colocou sua cabeça em um cesto e voltou com ele
para Jerusalém. Os Macabeus colocaram a cabeça de Holofernes no alto de um poste para todos verem.
Quando seus soldados viram que seu general estava morto, ficaram assustados e fugiram. Assim, Yehudit
contribuiu grandemente para as vitórias dos Macabeus. Para comemorar o heroísmo de Yehudit, muitas
mulheres se abstêm de trabalhar enquanto as velas de Chanucá permanecem acesas. Alguns têm um
costume de comer queijo em Chanukah, em memória do ato valente de Yehudit que surgiu como
resultado de servir queijo a Holofernes.

INSPIRACIONAL
Que lição para todos os jovens temos na história de José! A integridade moral foi aqui
preservada sob as mais fortes tentações. Quão feroz e sedutor foi o assalto contra a sua
virtude! Vindo daquela procedência e daquela forma, era o que mais se prestaria a
corromper uma jovem mente. José foi salvo por seus princípios religiosos, que o levaram a
resistir firme e prontamente ao estratagema de Satan. A tentadora, derrotada em seu
intento, procurou maldosamente arruinar o jovem cujas virtudes não conseguiu
corromper, e acusou José do próprio crime que ele não cometeu. D'us fez do
aprisionamento daquele fiel jovem o meio de sua exaltação. Não tivesse sido por aquele
ato maldoso da esposa de Potifar, José não se teria tornado nunca o primeiro-ministro do
Egito. (CT, 102)
Um caráter reto é de maior valor do que o ouro de Ofir. Sem ele ninguém pode subir a uma
altura honrosa. Mas não se herda o caráter. Não pode ser comprado. A excelência moral e
as belas qualidades mentais não são o resultado do acaso. Os mais preciosos dons não são
de valor algum a menos que sejam aperfeiçoados. A formação de um caráter nobre é obra
de uma vida inteira, e deve ser o resultado de esforço diligente e perseverante. D'us dá as
oportunidades; o êxito depende do aproveitamento das mesmas. (PP, 153)

Parashá Infantil

Mikêts

ִמ ֵּקץ

"Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da
guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E
tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço, e o
padeiro foi enforcado." (Gênesis 41:12,13 - NTLH)

