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richard elofer em visita ao país de gales

Nossos muitos amigos no Reino Unido estarão interessados em saber sobre algumas reuniões que estão sendo
planejadas em Rhyl, no País de Gales. O Dr. Richard Elofer foi convidado para falar no Shabat, 7 de março, na
Igreja Adventista do Sétimo Dia de Rhyl.Três reuniões estão agendadas: Às 9:15, o Dr. Elofer liderará um estudo
bíblico sobre Daniel 9, um texto importante que impacta a relação entre Israel e a igreja. Depois de
fervorosamente orar pelo perdão de Israel e pela cidade de Jerusalém, Daniel recebeu a visita do anjo Gabriel, que
lhe revelou a famosa profecia das setenta semanas, começando com o versículo 24. De que se trata esta profecia?

No serviço de adoração após o estudo bíblico, o título do sermão será "Israel e a Igreja", baseado em Gálatas 4,22-

31.Todos os visitantes são convidados para o almoço que se segue ao culto de adoração. A reunião da tarde
estudará o relacionamento de Jesus com o povo judeu de seu tempo. Um momento de perguntas e respostas
dará aos membros e convidados a oportunidade de compartilhar suas perguntas a respeito destes assuntos.
Esperamos que através destas discussões, todos os presentes adquiram conhecimentos sobre as tríplices relações
entre Israel, Yeshua e a kehilá.

purim, o dia como yom kipur

Depois de celebrar Tu-Bishvat em 10 de fevereiro, o povo judeu está agora se preparando para a celebração de
Purim, em 10 de março. Todos estão cientes da história por trás desta celebração, quando Israel estava em perigo
de ser submetido a um holocausto na Pérsia durante o tempo de Ester. Havia um homem chamado Haman, filho
de Hamedata, o agagita. Haman era um agagita, o que significa um descendente de Agag, rei de Amalec, inimigo
do rei Shaul. Este homem odiava os judeus, ao ponto de querer exterminar todos os judeus que viviam no grande
império persa estabelecido por Ciro, o Grande.  Haman foi um dos grandes antissemitas da história. Parte da razão
pela qual ele estava tão perturbado contra os judeus era que sob outras circunstâncias ele poderia ter sido um rei,
já que ele era descendente do rei Agag, mas não havia mais nenhum trono amalequita para ele ascender. Por
que? Porque Shaul, o rei de Israel, foi vitorioso sobre o rei Agag e o tirou da realeza de Amaleque. De fato, lemos na
Bíblia: “E tomou vivo a Agag, o rei dos amalekitas, porém todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo
tiveram pena de Agag” (1 Samuel 15:8,9). Por outro lado, temos Ester e seu primo Mordecai, filho de Yair, filho de
Shimei, filho de Kish, um benjamita. Mordecai, era descendente de Kish, da tribo de Benjamin. Lendo novamente
o livro de Samuel, descobrimos quem era Kish: “Havia um  homem de Benjamim, cujo nome era Kish ben Aviel,
neto de Tseror, bisneto de Behorat ben Afiah, o filho de um ilustre benjaminita – um homem valente.” (1 Samuel
9:1). Kish era pai de Shaul.Mais de 500 anos depois, o livro de Ester apresenta-nos dois descendentes destes
antigos reis Shaul, e Agag. Os descendentes de Agag nunca esqueceram que se já não eram reis, foi porque um
judeu os retirou do trono e outro judeu matou o seu antepassado Agag: “E Samuel disse: 'Trazei-me aqui Agag, o
rei de Amalec' – e Agag veio a ele acorrentado, e Agag disse: 'Na verdade, já passou a amargura da morte.'   E
Samuel disse: Assim como a tua espada desfilhou várias mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as
mulheres! – e Samuel despedaçou Agag perante o Eterno em Guilgal.” (1 Samuel 15:32,33). Samuel estava apenas
obedecendo à voz do Eterno, mas Haman estava enfurecido contra os judeus e queria se vingar.Mas o Eterno
estava lá, protegendo o Seu povo. Pode parecer estranho dizer isto quando sabemos que o livro de Ester não
menciona o nome de D’us. Mas os estudiosos judeus têm visto neste livro a intervenção do Eterno, embora os
estudiosos cristãos nem sempre tenham entendido por que este livro está na Bíblia.A história do povo de D’us
está cheia de milagres; não só o milagre do êxodo que estamos estudando hoje em dia nas parashot, mas
também em toda a história de Israel. E de tempos em tempos, um milagre toma a aparência de uma sucessão de
eventos naturais. Mordecai estava ciente da orientação do Eterno, mesmo no grande pecado de Ester quando ela
casou com um homem não judeu, o rei da Pérsia. Mordecai percebeu a providência e disse a ela: “e quem sabe se
não foi para este momento que chegaste ao reinado?” (Ester 4:14b). A festa de Purim celebra a grande libertação
dos judeus, e é por isso que os estudiosos judeus têm visto uma relação entre Yom Ha-kipurim, "o dia como Ki-
Purim" e Purim. Como Kipur é o dia mais solene, Purim é o dia mais alegre do calendário hebraico.
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O povo de Israel recebe uma série de leis a respeito de
Justiça Social: Tratamento adequado aos escravos hebreus;

Obrigações do marido para com a esposa; Penalidades por
agredir pessoas e por amaldiçoar pais, juízes e líderes;

Responsabilidade financeira, ao trazer prejuízo à
propriedade alheia, seja por si mesmo ou por propriedade
viva ou não ou por armadilhas criadas por outros;

Pagamentos por roubo; Não devolver algo de que se
recebeu responsabilidade de guarda; O direito à defesa
pessoal em caso de roubo; Proibições contra formas de
sedução; Feitiçaria; Bestialidade e sacrifícios a ídolos. A Torá
ensina a tratar os convertidos, viúvas e órfãos com dignidade
e não mentir; Usura é proibido e limitação de direito
colateral. Pagamento de obrigações ao Templo não podem
ser adiadas, e o povo deve ser santo, quando se trata de
alimento. A Torá ensina o procedimento padrão para juízes
nas cortes. Os mandamentos do Shabat e do ano sabático
são alinhados. Três vezes no ano, em Pêssach, Shavuot e
Sucot, deve-se ir ao Templo. A Torá conclui esta lista de leis
com a lei do cashrut - não misturar leite e carne. D’us
promete conduzir o povo à terra de Israel, ajudando-os a
conquistar seus habitantes, e diz-lhes que o cumprimento
dos mandamentos trará grandes bênçãos à nação. O povo
promete fazer e ouvir tudo o que D’us disser. Moshe escreve
o livro da Aliança e o lê ao povo. Ele sobe à montanha para
ficar lá por mais 40 dias para receber as duas Tábuas da
Aliança.

"E (D'us) disse a Moisés
(antes da Revelação do

Sinai): "Sobe ao Eterno – tu
e Aarão, Nadav, Avihú e 70

dos anciãos de Israel –, e
vos prostrareis de longe." 

(Êxodo 24:1)

parashá mishpatim
ִטים ּפָ ׁשְ ה ּמִ ָרׁשָ  ּפָ

êxodo 21:1-24:18
A maior parte do ano, o Shabat quando
lemos a parashá Mishpatim é chamado
de Shabat Shekalim, que é o último
Shabat antes do último mês do ano
litúrgico judaico, o mês de Adar.
Lembremos que segundo a Bíblia o
primeiro mês do ano não é o mês de
Tishrê (Rosh Hashaná), mas o mês de
Nissan, o mês de Pêssach (Êxodo 12:1).
Para o povo judeu, o primeiro mês do
ano é muito importante. Segundo os
estudiosos, há dois mil anos, o ciclo das
parashot não começava depois de
Sucot como hoje, mas sim no mês de
Nissan. Assim, para preparar o povo
judeu para a próxima festa de Pêssach
e o mês de Nissan, o último Shabat
antes de Adar iniciou um ciclo de
quatro Shabatot que são este ano
Shabat Terumah, Shabat Zachor,
Shabat Parah, e Shabat
Hachodesh.Para marcar estes Shabatot
especiais, o povo judeu escreve dois
pergaminhos de Torá da arca sagrada,

o primeiro para ler a parashá regular
da semana, (Mishpatim) e logo depois
para ler no segundo pergaminho uma
pequena porção da parashá shekalim
(Êxodo 30:15,16), onde o Eterno pede a
cada membro do seu povo que
contribua com as despesas do
Santuário (mais tarde o Templo) com
meio shekel. Outra modificação da
liturgia destes quatro Shabatot é que a
Haftará (leitura dos profetas) não está
em conexão coma parashá regular da
semana, mas com o Maftir ou segundo
texto lido do segundo pergaminho da
Torá.

freebibleimages.org

shabat shekalim



recusa este raciocínio porque consideram que se

amanhã os cientistas descobrirem que a carne de porco

é boa para a saúde, o que vamos fazer? Comer carne de

porco? Não, de modo algum. É por isso que a tradição

judaica diz que não sabemos porque D'us deu algumas

leis, nós executamos essas leis, não porque sabemos a

razão para elas, mas apenas porque D'us as deu, e essa é

uma razão suficiente.Mishpatim são sobretudo leis de

justiça civil. "Não matar", ou "não cometer adultério".

Estas leis enquadram-se no reino da lógica e da razão

humana. Na verdade, muitas sociedades seculares

contêm leis semelhantes. Há um conceito errado entre

os cristãos, é acreditar que as 613 mitsvot ou

mandamentos são da tradição judaica, Talmud ou

Halachá, o que não é correto, pois os 613 mandamentos

são exclusivamente da Torá ou dos cinco livros de Moshe

Rabenu, não acrescentados pela tradição ou pelos

Rabinos. E como já dissemos, os Dez Mandamentos são

o resumo das 613 mitsvot. Os 613 mandamentos são,

portanto, geralmente divididos em duas categorias:

mitsvot entre uma pessoa e D'us e mitsvot que afetam

um ao outro.O resumo destas duas categorias encontra-

se nas tábuas dos Dez Mandamentos. A primeira tabela

inclui os primeiros quatro mandamentos (1. Crença em

D'us. 2. Proibição de adorar ídolos. 3. Não jurar

falsamente e em vão. 4. Manter o Shabat. Estas quatro

mitsvot são entre seres humanos e D'us. As outros seis

mitsvot (5. Honrar pais, 6. Não cometer assassinato, 7.

Não cometer adultério. 8. Proibição de falso testemunho

e 10. Não cobiçar) são entre uma pessoa e outra.No

entanto, na verdade, mesmo as mitsvot entre indivíduos

afeta nossa relação com D'us, enquanto o mitsvot entre

nós e D'us também afeta a todos. Para cada boa ação

que realizamos melhora e fortalece a nossa relação com

D'us e também beneficia toda a humanidade. A parashá

Mishpatim trata principalmente da categoria das

mitsvot entre um indivíduo e o outro.

toda a torá foi 
revelada no sinai
A parashá começa dizendo: Vaeleh
Hamishpatim ִטים ּפָ ׁשְ Rashi explica que ְוֵאּלֶה ַהּמִ
esta Parashá começa com o prefixo Va
(conjunção aditiva "e") para nos ensinar que as
leis escritas nesta Parashá, assim como o resto
da Torá, também estão ligadas à Parashá
anterior na qual lemos sobre a entrega dos
Dez Mandamentos no Monte Sinai, toda a
Torá e todas as suas mitsvot foram dados pelo
Eterno no Monte Sinai" O que é confirmado
por Maimônides que escreveu os treze
princípios da fé judaica Ani Ma'amin, um
deles diz "Eu acredito com fé completa que
toda a Torá que temos agora é a mesma que
foi dada a Moshe Rabenu.”

categorias diferentes 
de leis
O rabino Zalman Marozov enumera as
diferentes categorias dos mandamentos.

Ele diz: "As 613 mitsvot se enquadram em
várias categorias gerais. Elas podem ser
generalizadas como mitsvot positivas
(ações que precisamos realizar) e mitsvot
negativas (proibições que devemos
evitar). O povo judeu tem notado que
existem 365 mitsvot negativas, e para
lembrar este número, eles consideram
um para cada dia do ano. As leis também
foram categorizadas de acordo com as
palavras hebraicas usadas na Torá, o que
dá três grupos gerais: Eidut, Chukim, e
Mishpatim. Eidut são "testemunhos." Estas
mitsvot servem como "sinal" entre nós e
D'us. Por exemplo, descansar no Shabat
nos lembra que Ele descansou no sétimo
dia. Pêssach lembra-nos o milagre do
Êxodo.  Chukim são mitsvot que não têm
nenhuma razão lógica aparente.

Exemplos incluem as leis de cashrut, que
não estão realmente listadas como leis
higiênicas ou de saúde, como por
exemplo a proibição de comer carne de
porco. Nesta categoria estão também as
leis como a proibição de usar lã e linho
em uma peça de roupa, etc. Muitas
pessoas hoje em dia podem explicar que
a maioria destas leis foram dadas para
serem sobre saúde, mas o povo judeu 

de geração em geração
A Bíblia está cheia de histórias; até a Torá começa
com histórias: a história da criação, do dilúvio, da
Torre de Babel, de Avraham, Yitschaq e Yaakov.

Antes de registrar leis e teologia, a Bíblia conta
histórias de indivíduos, e a partir desses casos
estudamos lições e instruções para a nossa vida
diária. Estes histórias têm sido interpretados ao
longo da história de Israel, e todas estas
interpretações têm dado as Leis orais. É por isso
que para o povo judeu a relação entre a Torá escrita
e a Torá oral é como aquela entre breves notas
escritas tomadas em uma palestra e a própria
palestra.



"E Moisés foi e contou ao povo todas
as palavras do Eterno e todas as

leis; e todo o povo respondeu a uma
só voz e disse: Faremos todas as

palavras que o Eterno falou!" 
(Êxodo 24:3)
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Um exemplo é dado no verso que diz: “Quando
comprares um escravo hebreu” (Êxodo 21:2). A
Torá Oral ensina-nos que o caso aqui tratado é o
descrito em Êxodo 22:2 “um ladrão que não tem
meios para restituir o que roubou deve ser
vendido, a fim de indenizar a sua vítima.” E
também “tal venda é imposta apenas a ladrões
homens.” Assim a redação no texto (22:2) não é
geral e abrangente, não diz simplesmente "ele
será vendido" (Êxodo 22:3), mas acrescenta a
palavra qualificadora "pelo seu roubo" (Êxodo
22:3) e não diz simplesmente "pelo roubo", mas
"seu roubo", o que indica que as mulheres
consideradas culpadas de roubo estão excluídas
desta disposição (Sotah 23b). Lembremos que
Avraham tinha um certo conhecimento destas
leis: "Porque Abrahão escutou Minha voz e
guardou Minha sentença, Meus mandamentos,

Meus estatutos e Minhas leis.". (Gênesis 26:5).

Avraham não tinha documentos escritos, Moshe
Rabenu nasceria quatro séculos depois. Isso
significa que um certo número de leis orais saiu
muito antes de Moshe Rabenu, essas leis orais
foram transmitidas por Avraham a Yitschaq e
Yaakov, que tinha 15 anos quando Avraham
morreu, por Yitschaq a Yaakov, por Yaakov a seus
13 filhos, que também transmitiram esses
"mandamentos, estatutos e leis" a seus filhos e
descendentes. Quando os filhos de Israel
deixaram o Egito, tinham em suas memórias
coletivas essas leis recebidas gerações após
gerações.

proteção para a 
primeira esposa
Se a Torá permite a poligamia, há também
alguma proteção para a primeira esposa: “Se
tomar outra além dela, sua alimentação, seu
vestuário e o seu direito conjugal não lhe
diminuirá.” (Êxodo 21:10). Segundo o rabino
Samson Hirsch, esta é a única passagem em
que a Torá discute as obrigações do homem
para com sua esposa. Ao delinear Mishpat
Habanot, os direitos matrimoniais básicos das
filhas de seu povo. A Torá concentra-se no caso
de uma mulher do mais baixo degrau da
escada social, a filha de um pai pobre, a filha
de um homem que já tinha vendido a roupa do
corpo e que, para salvar a si mesmo e a sua
filha da fome, a vendeu como serva. Rejeitada e
talvez até maltratada pelo seu senhor, ela se
torna a esposa do filho. A Torá faz desta mulher
a igual de uma mulher que vem ao casamento
da liberdade e a proclama: "Que o tratamento
de uma não seja inferior ao concedido à outra!

(Meshilta).

amar o próximo
O sábio rabino Talmúdico Akiva explica o
mandamento da Torá de "Amar o próximo
como a si mesmo", como segue: "O que você
não quer que lhe façam, não o faça aos outros!"

O Talmud ilustra esta máxima com a seguinte
história: Um homem certa vez comprou um
campo. Quando ele foi arar o seu campo,

descobriu que estava cheio de pedras. Para
limpar o campo, ele pegou as pedras e as jogou
na estrada pública próxima. As pedras eram um
obstáculo para as pessoas que usavam a
estrada, mas o agricultor não se importava. Um
dia, um idoso estava andando na estrada e
vendo o fazendeiro jogando pedras na estrada,

ele ficou muito chateado. Ele disse ao
fazendeiro: "Por que você está jogando pedras
de um campo que não lhe pertence em uma
estrada que lhe pertence"! "Velhote, do que está
falando?", o agricultor riu-se. "Este campo me
pertence! Estou atirando pedras do meu campo
para a estrada, que não é minha." O idoso disse:

"Vamos ver!"



C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

Anos depois, o agricultor ficou pobre e teve que vender o seu campo e foi trabalhar para outros. Numa
noite escura, quando voltava do trabalho, tropeçou num monte de pedras na estrada. Quando finalmente
se levantou, olhou à sua volta e percebeu que estava junto ao seu antigo campo, e estas eram as mesmas
pedras que uma vez atirou para a estrada. "Agora vejo como o velho era sábio e como eu era tolo, removi as
pedras de um campo que não é mais meu e as joguei na estrada pública que me pertence! Fui ferido
devido à minha própria insensatez!" "O que você não quer que lhe façam, não faça aos outros!" diz o rabino
Akiva. Como a história acima ilustra, muitas vezes é o que fazemos aos outros que acaba voltando ou para
nos ajudar ou para nos machucar. O rabino Kalman Packouz diz que a maneira correta de ver as leis de
danos é a partir da perspectiva do Sêfer HaChinuch a base das leis de danos é a mitsvá de amar o nosso
semelhante. Quando nos preocupamos com os outros, precisamos ter o cuidado de não fazer nada que
lhes cause dano ou sofrimento. Quando pessoas bondosas e compassivas estudam essas leis, elas não
pensam em termos de quanto dinheiro terão que pagar, mas em termos do que podem fazer para evitar
causar aos outros qualquer perda ou dor. Estudar estas seções da Torá da maneira correta aumentará
nossa sensibilidade para as possibilidades de prejudicar os outros.

H A F T A R Á

jeremias 33:25 - 34:22

Esta profecia foi dada a Jeremias quando os babilônios quiseram destruir Jerusalém e deportar seus
habitantes: “A palavra que veio do Eterno a Jeremias, na época em que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e
todo seu exército, junto com os povos de todos os reinos sob seu domínio, lutavam contra Jerusalém e as
cidades à sua volta:” (Jeremias 34:1). O Eterno disse ao rei de Judá que Babilônia teria vitória sobre Israel e o
rei seria deportado: “Assim diz o Eterno, D’us de Israel: Vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz
o Eterno: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhe
escaparás das mãos; pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos; tu verás o rei da Babilônia face a
face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia.” (Jeremias 34:2,3). D’us disse a Jeremias que um dos
motivos da deportação foi por Israel não aceitar a observância do ano sabático: “Assim disse o Eterno, o D’us
de Israel: Eu fiz uma aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão,

dizendo: ‘No começo do sétimo ano deixareis sair em liberdade a cada irmão hebreu que vos tiver sido
vendido e que vos tiver servido seis anos; livres os deixareis partir’; porém, vossos pais não Me obedeceram,

nem deixaram que seus ouvidos Me escutassem.” (Jeremias 34:13,14). Todavia, o Eterno ama seu povo e sempre
o amará; a deportação foi uma maneira que D’us usou para ajudar Israel a entender sua missão entre as
nações, para ser uma luz para elas e ajudar a cada indivíduo a crer no D’us único. Assim antes de discutir as
razões desta derrota, D’us assegurou Israel que o traria de volta à terra: “Assim disse o Eterno: Somente se
fosse anulada Minha aliança com o dia e a noite, bem como as leis que estabeleci para o céu e a terra, Eu
rejeitaria a semente de Jacob e a de Meu servo David, para que não houvesse entre eles líderes que
pudessem conduzir a descendência de Abrahão, Isaac e Jacob; pois farei retornar seus cativos e Me
compadecerei deles.” (Jeremias 33:25,26).

B ' R I T  H A D A S H Á

mateus 25:31-46
Há muitas leis na Parashá Mishpatim. O Eterno deu a Israel leis de justiça social a fim de construir uma sociedade
cheia de justiça e humanidade. Por exemplo, para libertar servos a cada ano sabático: “Quando comprares um
escravo hebreu, ele servirá por seis anos e no sétimo sairá livre, de graça.” (Êxodo 21:2). Ou cuidando dos pobres,
dos órfãos e das viúvas de uma forma correta: “A nenhuma viúva ou órfão afligireis.” (Êxodo 22:21). O conceito de
caridade é chamado no judaísmo de Tsedacá, que significa "retidão", "justiça". Na verdade, fazer caridade não é
um favor aos pobres, é um simples ato de justiça e retidão. Yeshua tinha a mesma preocupação com os pobres e
as pessoas necessitadas. E para ele qualquer ato de amor e caridade era importante, não para a salvação, mas
para demonstrar em ação o D'us amoroso que aceitamos e acreditamos. É claro que de acordo com a Bíblia
Hebraica (Habacuque 2:4) e a B'rit Hadashá (Efésios 2:10). Somos salvos pela fé, não pelas nossas obras que não
podem ser consideradas como justiça. Se nossa salvação fosse baseada em nossa justiça, nós não seríamos salvos
de forma alguma. Quem é capaz de se apresentar diante de D'us com atos de justiça suficientes quando Ele
mesmo disse através do Salmista: “São corruptas e abomináveis as ações do homem, ninguém pratica o bem.”

(Salmo 14:1b). Vimos este ponto com mais detalhes na semana passada através da Haftará em Isaías 6, quando
ele chorou: “E eu disse: 'Ai de mim, estou perdido; pois sendo eu um homem de lábios impuros e vivendo



entre um povo de lábios impuros, contemplaram meus olhos o Rei Eterno, o Senhor dos Exércitos.'” (Isaías
6:5). Entretanto, embora não possamos apresentar nossas obras como atos de justiça e para nossa salvação,

esta salvação, uma vez que fomos salvos pelos méritos de Mashiach, tem que ser traduzida em atos de
bondade e amor para as pessoas necessitadas. À medida que nosso caráter se transforma à imagem de
Mashiach, devemos demonstrar mais e mais sensibilidade para com o povo sofredor. Porém mais uma vez, é
porque somos salvos que demonstramos amor e bondade. Não para merecer a salvação. Nossos atos de
justiça e bondade são frutos do Ruach Hakodesh (Espírito de D'us) trabalhando em nosso coração. Um dia
Yeshua encontrou um jovem rico que queria segui-lo: “Yeshua olhou para o homem, sentiu amor por ele e lhe
disse: 'Falta a você apenas uma coisa: vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e terá riquezas
no céu. Então venha e me siga'.” (Marcos 10:21). Era impossível que este jovem o fizesse. Mais tarde, Yeshua
deu uma parábola mostrando como é importante cuidar dos pobres. Falando sobre os últimos dias, ele
afirmou que haverá um julgamento e cada um será julgado de acordo com sua ação de bondade e amor,
então alguns serão classificados como "ovelhas" e outros como "bodes" dizendo: “Quando o Filho do Homem
vier em sua glória (…) colocará as 'ovelhas' à sua direita, e os 'bodes', à esquerda.” (Mateus 25:31,33). Mashiach
também vem para julgar as nações: “Então o Rei dirá aos que estiverem à direita: 'Venham, benditos de meu
Pai, recebam sua herança, o Reino preparado para vocês desde a criação do mundo!” (34). Por que este
julgamento? Qual será a diferença entre as ovelhas e os bodes? Yeshua responde a esta pergunta
descrevendo atos de bondade: “Porque tive fome, e vocês me deram comida; tive sede, e me deram algo para
beber; fui estrangeiro, e me trataram como alguém convidado; necessitei de roupas, e vocês as
providenciaram; estive doente, e cuidaram de mim; estive preso, e me visitaram'.” (Mateus 25:35,36). As
pessoas que serão recompensadas têm manifestado alguns atos de bondade (guemilut hassadim) para com
os necessitados. No lado oposto temos o povo maligno, aqueles que merecerão a segunda morte como
castigo; o que Mashiach lhes dirá? “Então ele também dirá aos que estiverem à esquerda: 'Afastem-se de
mim, malditos! Vão para o fogo preparado para o Adversário e seus anjos! Porque tive fome, e vocês não me
deram comida; tive sede, e não me deram nada para beber; fui estrangeiro, e vocês não me receberam;

necessitei de roupas, e não me deram nenhuma; estive doente e preso, e não me visitaram” (Mateus 25:41-43).

O que é interessante nesta parábola é que cada um, os justos e os maus também não estão cientes de sua
ação boa ou má. Ouvindo o rei dando-lhes um julgamento, ambos fizeram ao Mashiach a mesma pergunta:

“Então as pessoas que realizaram a vontade de D'us responderão: 'Senhor, quando o vimos com fome e o
alimentamos, ou com sede e lhe demos algo para beber? Quando o vimos como estrangeiro e o recebemos,

ou necessitado de roupas e lhe demos o que vestir? Quando o vimos doente ou preso e fomos visitá-lo?'.”

(Mateus 25:37–39) ou “e não o ajudamos?’” (Mateus 25:44). Yeshua identificou-se com os pobres, os órfãos, as
viúvas e todos os necessitados: aos que estavam à sua direita, disse ele: “Eu lhes digo que todas as vezes que
vocês fizeram essas coisas a algum destes meus irmãos menos destacados, o fizeram a mim'.” (Mateus 25:40)

e aos demais ele disse: “Ele responderá: 'Digo-lhes a verdade: todas as vezes que vocês se recusaram a fazê-lo
a estas pessoas menos destacadas, também se recusaram a fazê-lo por mim'.” (Mateus 25:45). A grande
diferença entre estes dois tipos de pessoas, é sua transformação e abertura ao trabalho do Ruach Elohim em
sua mente e em seu coração: “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade,

fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada na Torah contra essas coisas.” (Gálatas 5:22,23). É um
foco de Yeshua sobre as mitsvot que temos na Torá e especialmente nestea parashá. Vamos ler algumas
destas leis: “Aquele que ferir a um homem e o matar certamente será morto.” (Êxodo 21:12), “E se um homem
vier contra seu próximo para matá-lo de propósito, com astúcia, do Meu altar o tirarás para que morra.” (14), “E
aquele que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. (15), “E aquele que maldisser a seu pai ou a
sua mãe, certamente será morto.” (17), E quando homens brigarem e um homem ferir a seu próximo com
uma pedra ou com o punho” (18) “Quando homens brigarem e ferirem a uma mulher grávida, e saírem suas
crianças” (22) E o capítulo 22 continua da mesma forma: “Quando um homem fizer pastar num campo ou
numa vinha, e soltar seu animal e este pastar no campo de outro, pagará do melhor de seu campo e do
melhor de sua vinha.” (4). É importante para D'us que O amemos e ao próximo. A Salvação não é adquirida
para sempre, não é porque aceitamos Yeshua que somos salvos para sempre. A Salvação pode ser perdida se
não demonstrarmos em nossa vida diária que somos gratos ao Eterno por sua salvação enquanto não a
merecíamos, como afirma o rabi Shaul: “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). Esse é o grande amor de D'us:

"ainda éramos pecadores, Mashiach morreu por nós". Mashiach correu o risco de morrer por nós, enquanto
ainda éramos pecadores. O resultado desta acção de amor do Mashiach: “Portanto, pelo fato de agora sermos
considerados justos mediante o sangue da morte decorrente do sacrifício, quanto mais seremos libertados da
ira do juízo de D'us, por meio dele! Pois, se fomos reconciliados com D'us por meio da morte de seu Filho,

enquanto éramos inimigos, quanto mais agora seremos libertados por sua vida, uma vez que fomos
reconciliados! E não seremos libertados apenas no futuro, mas confiamos em D'us agora, pois Ele agiu por
intermédio de nosso Senhor Yeshua, o Messias, por meio de quem recebemos essa reconciliação" (Romanos
5:9-11). Temos esta reconciliação com D'us. Que grande amor! É por isso que somos felizes por partilhar este
amor com todos os que precisam dele.



C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

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

 cuidar dos pobres
O Talmud conta a seguinte história: O rabi Akiva tinha uma filha que os astrólogos previram que morreria no dia
do seu casamento. Isto causou-lhe muita preocupação. Após seu casamento, quando ela foi dormir, pegou um
broche dourado de seu véu e o pôs na parede. Pela manhã, ela ficou chocada ao ver uma cobra venenosa morta,

com o seu broche dourado furado no olho! Ela correu para contar ao pai. "Minha filha", perguntou o rabino Akiva,

"o que você fez para merecer um milagre assim?" "No meu casamento", respondeu ela, "um pobre homem veio e
pediu uma refeição para satisfazer a sua fome". Vi que todos estavam demasiado ocupados com as festividades
do casamento para o ajudar, por isso levantei-me e dei-lhe a minha própria parte que o senhor, pai, me tinha
servido pessoalmente". "É isso!" exclamou o pai dela. "Aquela mitsvá salvou sua vida!"

um relógio especial
Um homem ficou na recepção da pousada depois de uma longa e cansativa viagem. Apesar do seu cansaço, ou
talvez por causa disso, ele teve a sensação inquietante de que algo estava fora do lugar nesta pousada. Mas o que
foi... o que foi? Ao terminar o check-in, de repente, ele tomou consciência de um som; um som tão familiar
quanto fora do lugar. Tic, tac. Era isso! O relógio! O relógio do estalajadeiro! "Aquele relógio..." disse ele ao
estalajadeiro. Aquele relógio é o relógio do meu rabino!" "Como é que você sabe?" disse o estalajadeiro."Porque o
relógio do meu rabino é diferente de qualquer outro relógio do mundo." "Como assim?" "A cada tic, todos os
relógios do mundo dizem: 'Mais um segundo da tua vida desapareceu. Tic! Um passo mais perto da morte, Tac!

Mais perto da morte, Tic! Mais perto da morte, Tac!... Todos os relógios do mundo são assim, exceto o relógio do
meu rabino; o relógio dele diz: 'Um segundo mais perto da redenção, Tic! Um passo mais perto do Mundo da
Verdade, Tic! Um passo mais perto da vida eterna, Tique! Mais perto da vida, Tic! Mais perto da vida, Tac...'. Não
tenho dúvidas de que esse relógio é o relógio do meu rabino." "Há alguns anos," disse o estalajadeiro, "havia um
rabino hospedado aqui na estalagem. Quando ele veio pagar o cheque, percebeu que não tinha dinheiro
suficiente para pagar, em vez disso, deu-me este relógio".

salvação de graça
O rabino Elimelech de Lizensk era um grande estudioso. Ao mesmo tempo, ele era muito humilde. Uma vez ele
disse: "Quando eu passar e vier para o Mundo por vir e eles me perguntarem, você estudou a Torá o melhor que
pôde, eu responderei, não.   Você rezou no melhor de suas habilidades, eu responderei, não. Fez boas acções o
melhor que conseguiu, terei de responder que não.  Eles então me dirão: Você fala a verdade e só por isso você é
digno da recompensa no Mundo por vir.Rabi Shaul diz: “Porque vocês foram libertados pela graça, por meio da
confiança, e mesmo esta não é sua realização, mas um presente de D'us. Vocês não foram libertados por suas
ações; portanto, não têm de quese gloriar.” (Efésios 2:8,9).

imersão na torá
O rabino Akiva continuou estudando e ensinando a Torá mesmo quando foi proscrito pelo governo romano sob
pena de morte. Quando Papus ben Yehuda o acusou de colocar sua vida em perigo de forma irresponsável, o
rabino Akiva lhe respondeu com a seguinte alegoria:Uma raposa bebendo de um lago notou o peixe correndo
em óbvia consternação. "O que te assusta, peixinho?" perguntou a raposa."Nós temos medo das redes dos
pescadores", respondeu o peixe. "Não sabemos onde eles vão cair para nos apanhar.""Por que está tão assustado?"

aconselhou a raposa. "Talvez eu possa lhe ajudar. Deixa a lagoa, e vem para terra firme e eu o protejo.""Raposa
tola", exclamou o peixe. "Se tivéssemos medo e insegurança na água, no ambiente que nos dá vida, quanto mais
estaríamos fora do nosso elemento?"A Torá é o próprio sangue vital dos seguidores. Sem o seu estudo e
observância, somos como peixes fora de água. Que segurança pode ser obtida ao emergir da imersão total nas
águas da Torá?O Midrash diz-nos que a alegoria anterior deve ser levada ainda mais longe. Os peixes
constantemente imersos na água têm uma natureza muito peculiar. Quando chove, os peixes sobem em um
frenesi até o topo da água enquanto as gotículas atingem a água, para receber com fome mais uma gota de
chuva. Eles não se contentam com o suprimento infinito de água que os envolve. Portanto, também o crente
imerso na Torá deve estar com fome para subir a novos níveis de aprendizagem e observância da Torá.



A mente do povo, cega e aviltada pela escravidão ao paganismo, não estava preparada
para apreciar completamente os princípios de grande alcance dos dez preceitos de Deus.
Para que pudessem os deveres expressos no Decálogo ser entendidos e impostos mais
plenamente, deram-se preceitos adicionais, ilustrando os princípios dos Dez Mandamentos
e dando-lhes aplicação. Estas leis foram chamadas juízos, tanto porque eram
organizadas  com sabedoria e eqüidade infinitas, como porque deveriam os magistrados
julgar de acordo com elas. Diferente dos Dez Mandamentos, foram transmitidas
particularmente a Moisés, que as deveria comunicar ao povo. (PP, 218)
 

 

 

Os próprios israelitas tinham sido recentemente escravos, e agora que iam ter servos sob
suas ordens, deviam guardar-se de alimentar um espírito de crueldade e extorsão, de que
haviam sofrido sob os maiorais de tarefas no Egito. A lembrança de sua amarga servidão
devia habilitá-los a colocar-se no lugar do servo, levando-os a ser benévolos e
compassivos, a tratar os outros como desejariam fossem eles mesmos tratados. (PP, 219)

C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O



Mishpatim
ִטים ּפָ ׁשְ ּמִ

“Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, 
leve-o de volta para ele.” (Êxodo 23:4 - NTLH)

Parashá Infantil


