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Na semana passada, vimos o contexto histórico de Purim, revisando a história de como D'us

providenciou a salvação para o povo judeu, embora Seu nome não seja mencionado no livro de Ester.

Hoje gostaríamos de nos concentrar na celebração judaica - como eles celebram essa festa que não é da

Torá, mas foi instituída pelos rabinos? E então gostaríamos de explorar maneiras de celebrar esta festa

on line com nossos amigos judeus devido às dificuldades de nos encontrarmos pessoalmente durante

esta pandemia. Purim é a festa mais alegre do ano. Curiosamente, o povo judeu comparou esta festa

com a festa mais sagrada do ano, Kipur. Isso ocorre porque o nome completo desta festa é Yom

Hakipurim, e reconhecemos o som “Purim” e “Ki” que significa “como '' ou“ como ”-“ o dia como Purim ”.

De que forma Purim e Kipur podem ser comparados? Purim e Kipur tratam da salvação do povo judeu.

Em Purim, os judeus foram salvos da aniquilação física ou do genocídio. No Yom Kipur, os judeus são

espiritualmente salvos por um amoroso e todo-poderoso D'us. A salvação pode ser física ou espiritual,

mas ambas são o resultado de um D'us atencioso.

Como os judeus celebram Purim
Uma vez que esta festa não é descrita na Torá, os rabinos levam grande latitude para organizar uma

celebração de acordo com sua própria cultura. Este fato também nos dá grande liberdade na

organização desta celebração. O objetivo principal é lembrar a todos a história de Purim. É por isso que

a parte central desta celebração é a leitura da Meguilá (o pergaminho de Ester) - o leitor usaria um

pergaminho real (que pode ser comprado em qualquer loja religiosa judaica ou em uma sinagoga). É

tradicionalmente lido em hebraico, mas qualquer idioma pode ser usado para contar a história do

milagre de Purim. O rolo ou Meguilá é lido duas vezes, uma na véspera de Purim (em 2021 será na noite

de quinta-feira, 25 de fevereiro), e novamente no dia seguinte (sexta-feira, 26 de fevereiro). Outro

costume importante é dar presentes em dinheiro para pelo menos duas pessoas pobres. A razão é que

nesta festa todos devem se alegrar no Eterno por sua libertação, e podem pagar uma grande refeição

festiva. Algumas pessoas pobres podem usar sua pobreza como um motivo para não comemorar e não

se alegrar; assim, enviar presentes monetários ajuda a todos, mesmo os mais pobres, a celebrar junto

com outros judeus da comunidade judaica. Em Purim, os judeus enfatizam a importância da amizade e

da comunidade. É por isso que eles enviam presentes adicionais consistindo de dois tipos de alimentos

para pelo menos uma pessoa. Aqui também, é para motivar todos a celebrar a festa. A festa é celebrada

com uma refeição festiva de Purim. Ter uma refeição festiva é uma das quatro mitsvot de Purim.

Portanto, reúna sua família e convide um ou dois convidados. Tradicionalmente, esta refeição começa na

véspera de Purim (quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021) antes do pôr-do-sol e dura até tarde. A mesa

deve ser festiva com uma bela toalha de mesa e velas, pão chalá, e uma refeição festiva durante a qual

canções judaicas sobre Purim são cantadas, palavras da Torá são lidas e há um espírito alegre de Purim.

É importante ser criativo no planejamento desta refeição para que seja inesquecível para as crianças.

Orações: as orações tradicionais de Purim descrevem a história de Purim e agradecem a D'us pelos

“milagres e salvação de nossos ancestrais”. No culto da manhã no dia de Purim, há uma leitura especial

da Torá (Êxodo 17:8-16) que descreve a batalha que Josué travou contra Amalec - a nação ancestral de

Hamã.

Há também as comidas tradicionais da festa, como os biscoitos "orelha de Hamã", biscoitos em formato

de rolo, pães e bolos.

Outro item da festa é realizar encenações divertidas da história ou contá-la de modo bem humorado.

Estar em uma situação de pandemia pode fazer com que muitas pessoas hesitem em ir pessoalmente a

uma congregação para esta celebração. Por isso, é importante pensar em como podemos traduzir cada

uma dessas ideias em um evento virtual online. Há inclusive a possibilidade de decorar máscaras com o

tema de Purim. 

N O T Í C I A S

A CELEBRAÇÃO DE PURIM



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, 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.

"Quando comprares um escravo
hebreu, ele servirá por seis anos

e no sétimo sairá livre, de graça."
(Êxodo 21:2) 
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Para o povo judeu, o primeiro mês do ano é muito

importante. Segundo os estudiosos, o ciclo das

Parashot há dois mil anos não começou depois de

Sucot (Festa dos Tabernáculos) como é feito hoje,

mas sim com o 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 foi designado para iniciar um ciclo de

quatro Shabatot que são chamados de Shabat

Terumá, Shabat Zachor, Shabat Pará, e Shabat

HaChodesh. Para marcar o início desses Shabatot

especiais, o povo judeu traz dois pergaminhos da

Torá da arca sagrada (Aron Kodesh ou Heichal),

depois lê a Parasha regular para a semana

(Parashá Mishpatim) do primeiro pergaminho da

Torá, e imediatamente lê uma pequena porção de

Shabat Shekalim (Êxodo 30:15,16) do segundo

pergaminho da Torá. O Shabat Shekalim contém

o texto onde o Eterno pede a cada homem de

B'nei Israel, de 20 anos de idade ou mais, que

contribua para as despesas do Santuário (mais

tarde o Templo) com um meio shekel. Outra

modificação da liturgia durante estes quatro

Shabatot é que o segundo texto (geralmente a

Haftará, leitura dos profetas) não está em conexão

com a Parashá regular para a semana, mas é um

Maftir ou segundo texto lido do segundo

pergaminho da Torá.

PREPARAÇÃO PARA NISSAN 
E PÊSSACH

O CONTEXTO DAS MITSVOT
Algumas das mitsvot dados há 3500 anos podem
surpreender ou chocar as pessoas modernas do
século XXI. Entretanto, lembremos que o povo de
Israel estava saindo da escravidão, e tinha muito a
aprender antes de entender o significado da
verdadeira liberdade. D'us queria estabelecer e
construir uma sociedade judaica com base na
justiça humana. A Torá coloca uma dessas leis no
início de sua legislação social (os juízos de Êxodo
21, 22, e 23). Ao lermos esta lei, vemos que não
existe praticamente nenhuma outra lei tão
eminentemente adequada para a justiça social
como esta lei sabática em Êxodo 21:2-4: “Quando
comprares um escravo hebreu, ele servirá por seis
anos e no sétimo sairá livre, de graça. Se entrar
sozinho, sozinho sairá; se ele tinha mulher, sua
mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe der uma
mulher (cananeia) e esta lhe der à luz filhos ou
filhas, a mulher e seus filhos serão para seu senhor,
e ele sairá sozinho.” Para o povo, estes "mishpatim"

são o código civil e penal da nação judaica. O
objetivo destas leis é estabelecer os princípios e
ordenanças da justiça humana que devem regular
as relações humanas dentro da estrutura da lei
judicial. A primeira seção deste código trata dos
direitos pessoais. As leis do Êxodo 21 são um
argumento muito forte para os judeus sobre a
existência e validade da "Lei Oral". Para o povo
judeu, a principal fonte da lei judaica não é a
Palavra escrita, o "Livro" ou a Bíblia, mas os
ensinamentos vivos da tradição oral; a Bíblia serve
apenas como um auxílio à memória e um recurso
quando surgem dúvidas. A própria Bíblia
estabelece o fato de que a totalidade da Torá já
havia sido transmitida ao povo, impressionado e
vivido por ele durante quarenta anos antes de
Moshe Rabenu (pouco antes de sua morte)

completar a escrita da Torá, e entregou o
pergaminho aos sacerdotes para guarda segura
(Deuteronômio 31:24-26). A Bíblia está cheia de
histórias, e o início do Tanach nos dá histórias: a
história da criação, do dilúvio, da Torre de Bavel,
de Avraham, Yitschaq e de Yaakov. Antes de
registrar as leis e a teologia, a Bíblia nos dá
estudos de casos individuais, e a partir destes
estudos de casos tiramos lições e instruções para
nossa vida diária. Estes estudos de caso foram
interpretados ao longo da história de Israel, e
todas estas interpretações resultaram nas Leis
orais. 

LEIS DE JUSTIÇA SOCIAL

A Parashá Mishpatim lista as leis adicionais

(juízos) que foram dadas após a entrega dos Dez

Mandamentos. Estas mitsvot dão detalhes

práticos sobre como o Eterno quer que seu povo

se relacione entre si, e como lidar com as

transgressões. Estas leis chamadas Mishpatim

(Julgamentos) são as leis da sociedade que

instruem Israel a viver a vida na Terra Prometida.

A maioria destas leis descreve em detalhes o que

significa "amar o próximo como a si mesmo" - elas

dão instruções práticas sobre a segunda tabela

dos Dez Mandamentos, que lidam com nossas

relações com o nosso próximo.



"Quando encontrares o boi de teu inimigo
– ou seu asno – perdido, 

devolvê-lo-ás." (Êxodo 23:4)

goodsalt.com

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. Encontramos um exemplo
disso no capítulo 21, versículo 2, do Êxodo,

quando diz: “Quando comprares um escravo
hebreu” (Êxodo 21:2). A Torá Oral nos ensina que o
caso aqui tratado é o descrito em Êxodo 22:2: “(E
quando um ladrão for pego,) deverá pagar pelo
seu roubo; e se não tiver (como pagar), será
vendido (como escravo) para (restituir) seu furto.”

(22:1,2). The Oral Torah adds: "Tal venda é imposta
apenas aos ladrões masculinos". Assim, a redação
aqui (22:2) não é geral e abrangente - não diz
simplesmente "ele será vendido", mas acrescenta
as palavras qualificadas, "por seu roubo", 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 também tinha um
certo conhecimento destas leis: “Porque Abrahão
escutou Minha voz e guardou Minha sentença,

Meus mandamentos (mitsvotai), Meus estatutos
(chucotai) e Minhas leis (torotai). (Gênesis 26:5).

Avraham não tinha documentos escritos, e Moshe
Rabenu só nasceria três séculos mais tarde. Isto
significa que várias Leis Orais existiam muito
antes de Moshe Rabenu, e estas Leis Orais foram
transmitidas por Avraham a Yitschak e Yaakov
(que tinha 15 anos quando Avraham morreu), por
Yitschak a Yaakov, por Yaakov a seus 13 filhos, que
então transmitiram estes "mandamentos,

estatutos e leis" a seus filhos e descendentes.

Quando os filhos de Israel deixaram o Egito,

tinham em suas memórias coletivas estas leis
recebidas geração após geração. Estas leis são
fundamentalmente diferentes de qualquer
sistema jurídico daquela época. Na lei de Êxodo
21:2-6 fala até do servo que ama seu amo e quer
ficar com ele: “E se o escravo disser: Eu amei a
meu senhor, a minha mulher (cananeia) e a meus
filhos, e não sairei livre” (Êxodo 21:5). Foram
tomadas precauções para proteger o status do
servo dentro desta família, a fim de não esmagar
seu auto respeito. Apesar da degradação que ele
trouxe sobre si mesmo, o servo deve sentir-se
tratado e respeitado como um irmão, capaz de
ganhar e dar amor! É notável ler como a Torá
impõe ao senhor assegurar que a família do servo
permaneça intacta e que a família do servo não
sofra angústia por causa de sua ofensa e suas
consequências ao privá-lo de sua liberdade.  

Sobre aqueles que se beneficiaram de seu
trabalho durante seu período de serviço, a Torá
impõe a responsabilidade pela capacidade do
servo de prover a seus dependentes. Estas leis de
libertação dos servos no sétimo ano nem sempre
foram honradas por Israel. O rabino Samson
Hirsch nos lembra: "Nos últimos dias do Estado
judaico, o profeta Yirmeyahu (Jeremias) recebeu a
tarefa de proclamar publicamente que o
desrespeito ao princípio inerente a mitsvá de
libertar os escravos no sétimo ano seria a causa
final da queda do Estado (Jeremias 34:12)". Este é
um dos tópicos da Haftará de Jeremias 33-34 que
é apresentada como parte deste capítulo.

Segundo os Sábios de Israel, a lei de libertar os
servos no sétimo ano foi o primeiro dever que
Moshe Rabenu e Aharon deram ao povo de Israel
como a condição básica para sua redenção. Em
outras palavras, antes que Israel pudesse
experimentar e apreciar sua própria redenção,

eles precisavam apreciar dar liberdade e
redenção a outros. Esta lei era muito importante
porque a escravidão era muito comum nas
nações vizinhas, mas Israel deveria viver de
acordo com padrões mais elevados do que outros
povos.



Enquanto continuamos a ler a Torá, encontramos exemplos de leis de proteção para as pessoas que

viviam há tanto tempo: “E quando um homem abrir um poço, ou quando cavar um poço e não o cobrir, e

um boi ou um asno cair ali, o dono do poço pagará; dinheiro (ou qualquer valor) dará a seu dono, mas o

(valor do) morto descontará para ele.” (Êxodo 21:33,34). Nesta Parashá, Mishpatim, a Torá nos diz as leis

relativas aos danos causados pelos animais e aos danos causados por alguém cavando um buraco no

chão. Em alguns casos, somos legalmente obrigados a pagar por danos e em outros casos estamos livres

de ter que pagar. O rabino Kalman Packouz diz que a maneira adequada de ver estas leis de danos é a

partir da perspectiva do Sefer HaChinuch, que o fundamento das leis referentes a danos é a mitsvá de

amar nossos semelhantes. Quando nos preocupamos com os outros, teremos 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 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. Citamos novamente o Rabi Akiva: "O

que você não quer fazer com você, não faça com os outros"! (aish.com). O conceito de compensação foi

importante na Torá - é por isso que está escrito: “Quando um homem roubar um boi ou um cordeiro, e o

degolar ou vender, pagará cinco bois pelo boi e quatro cordeiros pelo cordeiro. ” (Êxodo 21:37). Em

seguida, o rabino Zelig Pliskin fez a pergunta: Por que a multa por roubar uma ovelha é menor do que a

multa por roubar um boi? Rashi, o grande comentarista do século XIII, cita os sábios do Talmud que

disseram que a razão pela qual o ladrão paga menos por uma ovelha é que ele tem que carregá-la sobre

seus ombros para fugir mais rápido quando a rouba. Correr com uma ovelha nos ombros em público é

embaraçoso, e esta vergonha é uma punição parcial em si mesma (aish.com). O rabino Simcha Zissel de

Kelm comenta que se ao cometer um roubo um homem experimenta um leve embaraço e isto alivia a

punição, então a recompensa se intensifica ainda mais se alguém sofre embaraço ou humilhação

enquanto faz uma boa ação: a ação é elevada e a recompensa será muito grande! (aish.com).

AME SEU PRÓXIMO

O MODO JUDAICO DE INTERPRETAR A TORÁ 

A Torá diz: “Mas se houver desastre, darás (indenização de) alma por alma, olho por olho, dente por

dente” (Êxodo 21:23,24), mas o povo hebreu não era bárbaro, nunca tirou o olho de alguém por ter ferido

o olho de outra pessoa. Os judeus têm várias maneiras de interpretar a Bíblia, seja literalmente, contando

o valor numérico das letras (Guemátria) e usando o alfabeto hebraico, misturando as letras, lendo-as de

modo reverso, ou mudando a posição delas, usando o alfabeto como espião moderno para decodificar

mensagens. Rashi, o grande comentarista diz que este verso (Êxodo 21:24) significa que quem ferir o olho

de alguém, deve pagar uma compensação em dinheiro. Como ele chegou a esta conclusão? O texto diz

literalmente Ayin tachat Ayin, que significa “olho sob olho” e assim os judeus derrubam o alfabeto, pois as

três letras para “olho” são Ayin, Yod e Nun, assim vendo as letras “Tachat - sob” estas três letras, que são

Caf (sob o Yod) Sâmech (sob o Nun), e Fê (sob o Ayin) e ao reposicioná-las, lê-se Késsef, que significa

dinheiro. Rashi diz que andar nas leis da Torá significa lutar no estudo dela. É preciso investir toda sua

energia e esforço na aprendizagem da Torá. Mas e se a pessoa não fizer isso? A Torá apresenta sete fases

que o homem passará se ele se satisfizer com algo menor do que a realização de todo o seu potencial.

Mas se ele se recusar a aprender, explica Rashi, inevitavelmente ele não cumprirá as mitsvot

corretamente. Ele ignorará os detalhes básicos da Torá e não apreciará sua beleza esignificado.



HAFTARÁ:  JEREMIAS 33 :25-34 :22

A principal característica da profecia de Jeremias capítulo 33 é que ela é dada no contexto de um novo

pacto que o Eterno quer realizar com Seu povo, e particularmente com o remanescente que sobreviverá

à destruição de Jerusalém e à deportação para a Babilônia: “Farei retornar os cativos de Judá e de Israel,

e os restaurarei como no passado. Hei de purificá-los de toda a iniquidade que praticaram, pecando

contra Mim, e os perdoarei por seus pecados e por suas transgressões contra Mim.” (Jeremias 33:7,8). O

propósito final do Eterno é trazer o Messias entre Seu povo a fim de salvá-lo e cumprir todas as

promessas que Ele fez a ele: “Aproximam-se os dias – diz o Eterno – em que tornarei realidade a boa

palavra que pronunciei em relação à Casa de Israel e à Casa de Judá. Naqueles dias, nesta época, farei

com que da semente de David brote um rebento pleno de retidão, que saberá praticar justiça e retidão

nesta terra. Naqueles dias, Judá será redimida e Jerusalém viverá em segurança, e o nome pelo qual ela

(Jerusalém) será chamada significará 'O Eterno é nossa retidão.'” (Jeremias 33:14-16). Ao cumprir esta

novo concerto, o Eterno pretende ajudar seu povo a compreender a Torá e aplicá-la mais plenamente

em suas vidas: “‘Aproximam-se os dias – diz o Eterno – quando estabelecerei um novo pacto com a Casa

de Israel e com a Casa de Judá.’ (…) Pois este é o pacto que farei com a Casa de Israel após aqueles dias –

diz o Eterno: Farei com que internalizem Minha Torá em todo o seu ser e a gravarei em seu coração;

serei seu D'us e eles serão Meu povo.’ ” (Jeremias 31:30, 32). Para que fique claro que o Eterno está

falando do povo de Israel e não de outro povo, na última parte do capítulo a promessa feita a Israel é

repetida da maneira mais forte possível: “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). As promessas que o Eterno fez com Israel (Yaakov) e David são tão fortes que o

Eterno usa a ordem do universo para assegurar-lhes a permanência de Seu pacto. Encontramos um

texto semelhante em Jeremias 31: “Assim disse o Eterno, que proporciona a luz do sol durante o dia e a

luz da Lua e da constelação das estrelas durante a noite, e que revolve o mar, fazendo rugir suas ondas –

cujo nome é Eterno dos Exércitos: Se tudo isto que estabeleci se desfizer sem Minha ordem – diz o

Eterno –, então também a semente de Israel deixará para sempre de ser uma nação sob Minha

proteção.’ ” (Jeremias 31:34,35). O Eterno é um D'us fiel mesmo que Jerusalém vá ser destruída. Alguns

podem considerar que a destruição de Jerusalém significa que o Eterno desistiu de Seu povo e

começará algo novo com outra pessoa, e ainda mais porque Ele acabou de anunciar um "novo pacto";

mas lembremos que este "novo pacto" é feito com a casa de Israel: “‘Aproximam-se os dias – diz o Eterno

– quando estabelecerei um novo pacto com a Casa de Israel e com a Casa de Judá.” (Jeremias 31:30).

Este "novo pacto" não é feito com um povo estrangeiro, mas com o próprio povo do Eterno. Na Bessorá,

também lemos uma interpretação ou explicação deste "novo pacto". Quando Yeshua compartilhou sua

última refeição do Sêder com seu talmidim, ele falou deste Novo Pacto, e todos os seus talmidim,

mesmo todas as mulheres que estavam ao seu redor, eram judias. Após a ascensão de Yeshua, todas

elas eram cerca de 120 pessoas, reunidas na sala superior em Jerusalém, e estas eram todas judias.

Entretanto, a grande diferença entre este pacto e o pacto feito no Monte Sinai, é que este pacto está

agora aberto aos gentios quando de sua conversão. E o Eterno escolheu um fariseu, o rabi Shaul de

Tarso, para se tornar o Apóstolo dos Gentios. Graças ao rabino Shaul, a kehilá abriu seus braços para

acolher os goyim (gentios) convertidos, mas isso não significa que Israel tenha sido rejeitado - Israel

ainda fazia parte do plano do Eterno. Em sua carta à kehilá em Roma, o rabi Shaul fez esta pergunta:

“Nesse caso, digo: D'us não repudiou seu povo?" . De jeito nenhum!” (Romanos 11:1). Sua resposta é clara:

“Deus não repudiou seu povo, ao qual escolheu de antemão.” (Romanos 11:2).



Há pelo menos quatro versos de Mishpatim que são citados nos Escritos Apostólicos. Um deles é uma

mitsvá mencionada no capítulo 22 de Êxodo. Está escrito: “...nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo”

(v.28). Mais importante hoje que no passado, porque hoje nós temos uma tendência natural para

desacreditar os nossos líderes; não apenas nos líderes do país ou da cidade, mas também nos líderes do

povo de D’us. A citação desse texto nos Escritos Apostólicos é interessante, porque foi o Rabi Shaul que a

pronunciou. Olhando para o contexto, descobrimos que ele tinha sido preso no Templo de Jerusalém e foi

apresentado diante do Sanhedrin com falsas acusações: “Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda

parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar; ainda mais, introduziu até

gregos no templo e profanou este recinto sagrado” (Atos 21:28). Essa acusação não era verdadeira, o rabi

Shaul respeitava o Templo, a Torá, o povo de Israel e sua liderança. É por isso que, quando foi confundido

com outra pessoa, um terrorista egípcio (Atos 21:38) ele se justificou dizendo: “Eu sou judeu, natural de

Tarso ... da Cilícia” (Atos 21:39). Ele se identificou clara e publicamente com o povo judeu. Ele tinha

orgulho de ser judeu e afirmava isso claramente. Mas, quem era o rabi Shaul? Ele era um membro do

Sanhedrin por volta do ano 34. Talvez sua eleição para o Sanhedrin tenha sido uma recompensa pela sua

participação ativa no apedrejamento de Estevão (Atos 7). “Após a morte de Estevão, Saulo foi eleito um

membro do conselho do Sanhedrin, em consideração pelo papel que ele havia desempenhado naquela

ocasião” (E.G. White 1911, 102). Vamos lembrar o papel que Shaul exerceu nesse assassinato revoltante.

Lendo Atos 6 aprendemos que Estevão era um dos primeiros sete diáconos da comunidade primitiva dos

que criam em Yeshua haMashiach. Ele era um judeu; não um hebreu da terra santa, mas um judeu da

diáspora. Havia sido escolhido para fazer uma distribuição justa de alimentos e outros recursos entre os

crentes judeus e gregos. Assim, como era costume entre os judeus, a cada Shabat ele se reunia em uma

sinagoga que combinasse com sua tradição. Mesmo hoje um judeu sefaradita se reúne no Shabat em

uma sinagoga sefaradita, e um judeu asquenazi se reúne em uma sinagoga asquenazi. O modo de adorar,

até mesmo de pronunciar o hebraico, não é o mesmo se você é um judeu sefaradita ou asquenazi. Assim,

a sinagoga de Estevão era “da sinagoga chamada dos Libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e dos da

Cilícia e Ásia” (Atos 6:9). Como ele estava na sinagoga e compartilhava seu testemunho sobre Yeshua,

alguns membros da sua sinagoga não estavam muito felizes: “Levantaram-se, porém, alguns dos que eram

da sinagoga chamada dos Libertos (...) e discutiam com Estêvão;” (Atos 6:9). Ergueu-se uma forte discussão

entre Estevão e os membros dessa sinagoga. Vamos lembrar que quando Shaul fez sua defesa diante do

Sanhedrin ele disse: “Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia” (Atos 21:39). Ele

era um judeu de Tarso, na Cilícia, e a sinagoga era “... dos da Cilícia e Ásia” (Atos 6:9), o que significa que

Estevão e Shaul eram membros da mesma sinagoga. Como um doutor da lei, e quase um membro do

Sanhedrin, Shaul era um rabi respeitado, cheio de diplomas, mas Estevão era um homem simples, sem

graduação. Como podia esse homem, que era um nada sem nenhuma autoridade, ensinar aos outros

sobre a Torá e o Mashiach? Quando Shaul o ouviu falando que Yeshua era o Mashiach ele ficou furioso,

discutiu e argumentou com ele, tentando provar que Yeshua de Nazaré não era o Mashiach. Se fosse o

Mashiach ele não teria morrido, ajudaria seu povo a deter o domínio romano e daria a Israel a glória que

ele merecia, como tinha sido nos tempos dos seus ancestrais, os reis David e Salomão. Não,

definitivamente Yeshua não podia ser o Mashiach. Ele relatou essa heresia ao Sanhedrin, o Bet Din de

Israel. O Sanhedrin ouviu Estevão e sua defesa em Atos 7, e ele foi condenado à morte. No entanto essa

era uma condenação ilegal, porque Israel estava sob a jurisdição do Império Romano, e qualquer

condenação tinha que ser aceita por um procurador romano. A execução da sentença também era ilegal;

eles não tinham o direito de apedrejar ninguém. O instigador dessa condenação e execução foi Shaul de

Tarso, e por isso o texto especifica que Shaul aprovou sua morte: “E Saulo consentia na sua morte” (Atos

8:1 ARA). Poucas semanas ou meses depois, Shaul ainda estava furioso contra os seguidores de Yeshua:

“Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e

lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do Caminho,

assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém” (Atos 9:1, 2). No caminho para Damasco

ele teve um encontro que mudou sua vida completamente: “Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se

de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe

dizia: ‘Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou

Yeshua, a quem tu persegues'" (Atos 9:3-5). Essa aparição ou visão o levou ao arrependimento e à

conversão a Yeshua, e desde esse dia ele foi um seguidor de Yeshua, e o “Apóstolo aos Gentios”. Alguns

líderes judeus estavam tão espantados e 
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enfurecidos que queriam sua morte. É por isso que ele foi acusado de apostasia: “Este é o homem que por

toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar” (Atos 21:28). Quando

estava diante do Sanhedrin, Shaul não sabia que o homem diante dele era o Sumo Sacerdote e citou de

cor uma das mitsvot da nossa Parashá Mishpatim: “porque está escrito: Não falarás mal de uma

autoridade do teu povo” (Atos 23:5; Êxodo 22:27). Essa citação mostra que Shaul conhecia muito bem a

Torá, além de demonstrar que ele era um observador da Torá, guardando suas Mitsvot. O Rabi Shaul

observou as pessoas presentes na sala do julgamento e reconheceu imediatamente que um grupo era do

seu próprio povo: “Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra, de

fariseus” (Atos 23:6). Esses fariseus estavam entre aqueles que lhe deram seu Ph.D. ou doutorado, e então

ele jogou com as divisões internas do povo de Israel: “Paulo (...) exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu,

filho de fariseus! No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado!” (Atos 23:6). Os fariseus

eram fiéis ao Tanach, tinham uma boa compreensão da escatologia e sabiam que no final os mortos

ressuscitariam. No entanto, os Saduceus, que não aceitavam totalmente os profetas, eram influenciados

pelos filósofos gregos e criam na imortalidade da alma. Como cada um queria defender suas próprias

crenças, o texto continua dizendo: “Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e

saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem

espírito; ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas” (Atos 23:7,8). Os fariseus entendiam que

Shaul não fora preso por uma boa razão: “Houve, pois, grande vozearia. E, levantando-se alguns escribas

da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum; e será que algum

espírito ou anjo lhe tenha falado?” (Atos 23:9). Que afirmação! Os fariseus estavam prontos a reconhecer

que talvez sua história fosse verdadeira e “será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado”? Israel não

tinha reconhecido um profeta nos últimos 350 anos e, de repente, ali estava um homem que afirmava ter

recebido uma visão enquanto estava em caminho para Damasco. “E se ele fosse um profeta verdadeiro”?

Nós poderíamos estar muito errados se recusássemos essa manifestação divina. Então os soldados

romanos entenderam que tinham que fazer algo, e o tomaram das suas mãos: “Tomando vulto a celeuma,

temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o

retirassem dali e o levassem para a fortaleza” (Atos 23:10). Paulo sabia que não tinha feito nada errado, e

sabia que sua visão era verdadeira e autêntica. É por isso que, naquela mesma noite, ele recebeu uma

confirmação da sua atitude correta: “Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem!

Pois do modo pelo qual deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o

faças em Roma” (Atos 23:11). Então Shaul entendeu qual era o propósito daquele julgamento; D’us tinha

um grande plano para ele: ir a Roma, que foi o objetivo do resto da sua vida. Já descobrimos o propósito

de D’us para nossa própria vida?



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 serem entendidos e impostos mais
plenamente, deram-se preceitos adicionais, ilustrando os princípios dos Dez Mandamentos
e dando-lhes aplicação. Estas leis foram chamadas de 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)

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

O BILHETE PREMIADO
O Rabino Yisrael Salanter (fundador da revolução ética, cultural e educacional conhecida como

Movimento Mussar) uma vez ouviu que sua esposa havia comprado um bilhete de loteria. Em vez de

compartilhar seu sonho de ganhar o prêmio máximo, o rabino rapidamente chamou duas testemunhas e

declarou diante delas que, caso ela comprasse o bilhete premiado, ele estaria perdendo

antecipadamente sua parte dos ganhos. Ele explicou que se sentia inadequado para lidar com a

obrigação de distribuir as quantias corretas de uma riqueza tão grande para os destinatários mais

adequados.

APOIANDO O PARTIDO
Na antiga URSS, um judeu chamado Berel foi convocado para o escritório distrital do Partido Comunista. 

- Ouvimos rumores de que sua devoção ao Partido Comunista está vacilando. 

- Isso não é verdade. Declaro minha lealdade total e inquestionável ao partido! disse Berel. 

- Gostaríamos de fazer algumas perguntas para ter certeza de sua dedicação”, declarou o oficial. 

- Suponha que alguém morresse e você recebesse 10.000 rublos, o que você faria?

- Eu daria 5.000 para o partido e ficaria com a outra metade para mim.

- Muito bom! E se você tivesse duas casas?

- Eu daria uma para o partido e ficaria com a outra!

- Excelente. Agora, suponha que você tivesse dois pares de calças?

Berel hesitou por um longo tempo e finalmente vacilou: “Não acho que essa pergunta seja justa. Acontece

que tenho dois pares de calças..."

Assim também, o crente envolvido e imerso na Torá deve estar faminto para ascender a novos níveis no

aprendizado e observância da Torá.

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



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

Mishpatim
ִטים ּפָ ׁשְ  ּמִ

Parashá Infantil


