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NOTÍCIAS

PRÓXIMA FESTA JUDAICA
É sempre bom prepararmo-nos para as festas judaicas, estarmos prontos para acolher os nossos amigos judeus
nestes eventos, esperando que o encerramento fique muito para trás e que todas as nossas congregações possam
reunir-se com os seus membros, convidados e amigos. O próximo evento é bíblico, apesar de não ser uma festa
listada na Torá. É o jejum de Tish'a Be'av como é chamado hoje, o que significa o 9º de Av (5º mês do calendário
bíblico). Em 2020, Tish'a Be'av será no dia 30 de Julho. Este Dia Memorial foi estabelecido para recordar a queda de
Jerusalém e a deportação para a Babilônia e é mencionado pelo profeta Zacarias como "o jejum do quinto" mês
(Zacarias 8:19). Este dia de luto é agora um Dia de Memória de ambas as destruições de Jerusalém: por Babilônia
em 586 AEC. e por Roma em 70 CE.

ENCONTRO ONLINE COM A NOVA ZELÂNDIA
É sempre bom prepararmo-nos para as festas judaicas, estarmos prontos para acolher os nossos amigos judeus
nestes eventos, esperando que o encerramento fique muito para trás e que todas as nossas congregações possam
reunir-se com os seus membros, convidados e amigos. O próximo evento é bíblico, apesar de não ser uma festa
listada na Torá. É o jejum de Tish'a Be'av como é chamado hoje, o que significa o 9º de Av (5º mês do calendário
bíblico). Em 2020, Tish'a Be'av será no dia 30 de Julho. Este Dia Memorial foi estabelecido para recordar a queda de
Jerusalém e a deportação para a Babilônia e é mencionado pelo profeta Zacarias como "o jejum do quinto" mês
(Zacarias 8:19). Este dia de luto é agora um Dia de Memória de ambas as destruições de Jerusalém: por Babilônia
em 586 AEC. e por Roma em 70 CE.

MINISTÉRIO DE FRATERNIDADE DURANTE A PANDEMIA
Transformemos cada desafio numa oportunidade. Em muitos casos, está sendo demonstrado que este período de
pandemia, distanciamento social e isolamento proporciona grandes oportunidades. Estamos aprendendo que
plataformas online como o Zoom e o YouTube podem ser efetivamente utilizadas para o culto e mesmo para
reuniões interativas. Esta é uma oportunidade maravilhosa de usar a Internet para alargar a nossa amizade com os
judeus e o nosso testemunho a um público mais vasto. Outra ideia é que as pessoas criem o seu próprio blog e
iniciem discussões sobre assuntos bíblicos. Se escolhermos temas de interesse para os nossos amigos judeus, eles
podem juntar-se às discussões e descobrir Yeshua.

ENCONTROS INTERNACIONAIS NA INTERNET
Neste tempo de pandemia e restrições para se reunir como congregação em igrejas ou sinagogas, há muitas
possibilidades de adorar e assistir às reuniões via Internet a cada Shabat. Encorajamos as nossas congregações a
organizar os seus encontros e cultos no Facebook Live, YouTube ou através do Zoom. Outra opção é procurar na
Internet por sermões gravados de líderes adventistas judeus como Jeff Zaremski em ShalomAdventure.com,
Alexander Bolotnikov em Vancouver-Jewish.com ou ShalomLC.org, Roger Lang, Jennifer Betham-Lang, Jacques
Doukhan, Richard Elofer, Reinaldo Siquiera, Olaf Clausen, Ralph Ringer, Joseph du Mesgnil d'Engente ou Vitaly
Obrevko. Estas pessoas pregam em inglês, russo, francês, português ou espanhol, e muitas das suas apresentações
estão disponíveis no YouTube. Assim, cada congregação pode encontrar na Internet o que precisa para ajudar os
seus membros a crescer espiritualmente.

PARASHÁ NASSÓ

ש ֹא
ׂ שה ָנ
ָ ׁ ּ ָפ ָר

NÚMEROS 1:1-4:20
O Mishcan é terminado e dedicado no primeiro dia de
Nissan no segundo ano após o êxodo. O príncipe de
cada tribo faz uma oferta coletiva para ajudar a
transportar o Mishcan, bem como doar peças iguais
de ouro, prata, animal e Oferta de manjares.

"Todos os dias do seu voto de
nazirato, navalha não
passará pela sua cabeça, até
que se cumpram os dias nos
quais se consagrou ao
Eterno; o seu cabelo será
sagrado; deixará crescer o
freebibleimages.org

A Torá destaca as tarefas referentes ao Mishcan que
devem ser realizadas pelas famílias de Guershon,
Kehat, e Merari, e os filhos de Levi. Um censo revela
que 8000 homens estão prontos para tal serviço.
Aqueles que estão ritualmente impuros devem ser
enviados aos acampamentos. Se uma pessoa após
jurar em corte ao contrário que erroneamente
reteve propriedade alheia, deve pagar um quinto
adicional do preço base do objeto e trazer uma
oferta de culpa como expiação. Se o reclamante já
morreu sem deixar herdeiros, os pagamentos são
feitos a um sacerdote. Em certas circunstâncias, o
marido que duvidar da fidelidade da esposa deve
levá-la ao Templo. Um sacerdote prepara uma
bebida de água misturada com pó do piso do
Templo e uma tinta especial usada para escrever o
nome de D’us num pedaço de pergaminho. Se ela
for inocente, a poção não lhe fará mal e ainda trará
bênçãos de filhos. Se for culpada, ela morre de
modo sobrenatural. Um nazir é quem faz um voto
de dedicação a D’us por um período de tempo. Ele
deve abster-se de todo derivado da uva, deixar o
cabelo crescer e evitar contato com cadáveres. Ao
fim deste período, ele raspa a cabeça e traz uma
oferta especial. Os Cohanim recebem a ordem de
abençoar o povo.

cabelo da sua cabeça. (...)
Em todos os dias do seu
nazirato, ele será santo para
o Eterno.”
(Números 6:5,8)

OS DEVERES DE GUERSHON E
MERARI

ENGANANDO OS
CONVERTIDOS

Esta parashá informa-nos que Moshe deu
carruagens e bois às famílias Levitas de Guershon e
Merari para serem utilizados no transporte do
Tabernáculo (Números 7:6-8). Mas à família Coatita,
cujo trabalho era transportar os objetos mais
sagrados do Tabernáculo, especialmente a Arca
Sagrada (Aron), Moshe não deu carruagens. A Torá
também declara a razão: “… o serviço da santidade
estava sobre eles; eles o levavam nos ombros.”
(Números 7:9). A Arca foi feita de uma caixa de
madeira coberta por duas caixas douradas, uma no
interior e outra no exterior (Êxodo 37:1,2). A capa da
Arca (o caporet) e os Querubins eram feitos de ouro
puro. Na Arca estavam as Primeiras Tábuas
quebradas e as Segundas Tábuas, todas de pedra.
Assim, como nos lembra o rabino Zalman Marozov:
"... o peso da Arca era extraordinariamente pesado."
(torahfax.net) No entanto, em vez de lhes dar uma
carroça para transportar a arca, o que teria facilitado
muito a vida à família coatita, pois diz-nos a Torá:
“Mas aos filhos de Kehat não deu, porque o serviço
da santidade estava sobre eles; eles o levavam nos
ombros.” (Números 7:9). Como explicar isto? Os
Chachamim (sábios) explicam que a santidade não
costuma andar a par com a facilidade. De fato,
quanto mais santa for a ação que devemos realizar,
mais resistência encontraremos e mais esforço nos
será exigido para a realizar. Porque a Arca era o
objeto mais sagrado do Mishcan e foi necessário
muito mais esforço humano ao transportá-la à
medida que o povo de Israel viajava pelo deserto.
Mas ao mesmo tempo, uma vez que os cohathites
se comprometeram a fazer este grande esforço e
carregaram a Arca nos seus ombros, os nossos sábios
dizem-nos que na realidade foi, "a Arca que
carregou os seus portadores" (Rashi, Joshua 4:18).
Cada história que lemos na Torá é uma lição. A
mitsvá de carregar a Arca foi apenas temporária - ela
só foi aplicada enquanto Israel viajou pelo deserto.
Assim que entraram na Terra Prometida, o santuário
foi instalado num local estável até que o Bet
Hamikdash (Templo Sagrado) fosse construído mesmo que a Arca fosse levada pelos filisteus ou
movida pelo Rei Davi para Jerusalém. O rabino
Zalman Marozov comenta: "O Eterno promete
ajudar-nos a alcançar os nossos objetivos espirituais,
por mais difíceis que sejam. Mas Ele exige uma
condição: que estejamos prontos e dispostos a dar o
nosso melhor e esforço, por mais impossível que
pareça". (Ibid.)

A Torá explica o que um homem ou uma mulher
deve fazer se “fizerem algum dos pecados do
homem, por falsear em Nome do Eterno, aquela
alma será culpada.” (Números 5:6). O que significa
a Torá quando utiliza esta expressão? O rabino
italiano Ovadia Sforno comenta que se trata de
alguém que rouba a um convertido. Prejudicá-lo é
considerado uma "transgressão contra o TodoPoderoso" porque esta pessoa tinha o idealismo de
vir até ao Todo-Poderoso. Aos olhos de um
convertido, profana-se o nome do Todo-Poderoso,
enganando-o. Uma pessoa que vem a D'us por sua
própria vontade, o faz por causa das belas e
elevadas idéias que ouve sobre os princípios
bíblicos. Ele tomou a sua decisão no pressuposto
de que aqueles que seguem a Bíblia agirão para
com ele de acordo com as instruções da Torá
relativas às relações interpessoais. Se um confesso
crente bíblico o enganar financeiramente ou de
qualquer outra forma, o convertido não só sofrerá
uma perda monetária, mas também poderá sentirse desiludido com a sua decisão de aceitar o estilo
de vida Torá. Para honrá-la, devemos sair do nosso
caminho para sermos especialmente amoráveis
com os convertidos.

EMPRESTAR E
TOMAR EMPRESTADO
A Torá diz: “Fala aos filhos de Israel: Quando um
homem ou uma mulher fizerem algum dos
pecados do homem, por falsear em Nome do
Eterno, aquela alma será culpada. E confessará os
pecados que cometeu, e fará plena restituição e
lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo
àquele contra quem pecou.” (Números 5:6,7). Este
texto é interessante, porque a tradução do
primeiro segmento não utiliza o pronome correto
para os verbos hebraicos. Na verdade, a tradução
correta do verso 7, segundo o rabino Hirsch, é:
"Devem reconhecer a si próprios o pecado que
cometeram, e ele deve então fazer a restituição do
objeto da sua culpa no seu [pleno] valor capital e
acrescentar-lhe um quinto, e dá-lo àquele em
relação ao qual foi culpado". No início do texto, é
claro que foi uma pessoa (homem ou mulher) que
cometeu o pecado, mas o versículo 7 está no
plural. Para compreender esta mudança do
pronome de singular para plural, é importante
compreender o contexto. Se o entendermos mal,

chama-se Baal Teshuvá, que significa "Mestre do
Arrependimento". No entanto, a Torá diz que
devemos confessar os nossos pecados a D'us: “E
confessará os pecados que cometeu” (Números 5:7).
Rambam (Maimônides) afirma: “O mandamento de
confessar os próprios pecados é a pedra angular da
mitsvá do arrependimento". É impossível pedir
perdão a D'us sem confessar os nossos pecados.
Esta é também a mensagem de Yeshua:
“Abandonem seus pecados e voltem para D'us,
porque o Reino do Céu está próximo!” (Mateus 3:2,
4:17; Marcos 1:15, 6:12), e foi também a mensagem
dos talmidim de Yeshua após a sua ascensão ao
céu: “Abandonem o pecado, voltem para D'us, e
cada um de vocês seja imerso pela autoridade de
Yeshua, o Messias, para o perdão de seus pecados, e
vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh!" (Atos
2:38). Podemos estar certos de que, seja qual for o
nosso pecado, o Eterno é capaz de nos perdoar e de
nos ajudar a começar uma nova vida com Ele: “Se
reconhecermos nossos pecados, então, por ser
digno de confiança e justo, ele nos perdoará e nos
purificará de toda injustiça.” (1 João 1:9).

pinterest.com

cometemos esta tradução errada, tal como é
feita aqui em português. O contexto destes
versos é que alguém (um homem ou uma
mulher) pediu algum dinheiro emprestado ao
seu companheiro, mas quando é o momento
de pagar o seu empréstimo, ele nega-o, jurando
falsamente que não deve nada. Se o
emprestador
pode
apresentar
algumas
testemunhas, o mutuário não pode negá-lo e
tem de reembolsar o dinheiro. A tradição
judaica é clara neste ponto: segundo a
Guemará (Baba Metzia 75b), um credor deve
concordar em fazer um empréstimo apenas na
presença de testemunhas, a fim de evitar a
violação da lei da Torá: “Não amaldiçoarás ao
surdo, e não porás obstáculo diante do cego, e
temerás a teu D'us – Eu sou o Eterno! ” (Levítico
19:14).
Se
um
credor
não
apresentar
testemunhas, torna-se um caso que pode
"colocar um obstáculo diante dos cegos",
porque sem testemunhas o mutuário pode
negar o seu empréstimo e dizer: "Eu não pedi
nada emprestado". Neste caso, tanto o
mutuário que nega o empréstimo como o
mutuante que não apresentou qualquer
testemunha, cometem pecados. Ambos tinham
obrigações a cumprir, e deveriam respeitar as
suas obrigações a fim de evitar qualquer
pecado futuro por parte de qualquer das
partes. Portanto, a parashá diz "Vayitvadu:
"ambos devem confessar." Ambos, o mutuante
e o mutuário, pecaram e, portanto, ambos
devem confessar o seu pecado; é por isso que o
início do capítulo 5 versículo 7 está no plural e
não no singular, como dizem os tradutores. Eles
devem reconhecer a si próprios o pecado que
cometeram e resolver não repetir o seu pecado
no futuro.

UM D'US DE AMOR
A grande mensagem ou a Boa Nova da Torá, o
Tanach e dos Escritos Apostólicos é a
mensagem de um D'us que ama os seres
humanos e quer salvá-los da sua condição
pecaminosa. É por isso que a mensagem de
arrependimento
permanece
válida
hoje.
Arrependimento
significa
voltar
a
D'us:
percebemos que estamos longe de D'us, da Sua
vontade e das Suas mitsvot, e decidimos voltar.
Este arrependimento é chamado Teshuvá em
hebraico, a partir do verbo Shuv (retornar). No
judaísmo, qualquer pessoa que estava longe do
Eterno e retorna a Ele para praticar a Torá

"E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala a Aarão e a
seus filhos, dizendo: Assim abençoareis aos filhos de
Israel; lhes direis: O Eterno te abençoe e te guarde. Faça
o Eterno resplandecer o Seu rosto sobre ti e te agracie.
Tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. E
porão o Meu Nome sobre os filhos de Israel e Eu os
abençoarei.” (Números 6:22-27)

A ESPOSA INFIEL
A Torá diz: “E o Eterno falou a Moisés, dizendo: "Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando uma mulher
(  ) ִא ׁ֥יש ִא ׁישse desviar de seu marido e lhe for infiel...’” (Números 5:11,12). Aqui a Torá usa a palavra “ ִא ׁישIsh”
duas vezes para “homem.” Porquê? Um tradutor regular concluiria rapidamente: "Isso é um erro de um
copista." No entanto, um sofer ou escriba encarregado de copiar a Torá dirá que não é possível que isto
seja um erro, porque durante milênios a Torá foi transmitida de uma geração para outra por escribas que
são muito cuidadosos no seu trabalho. Como muitos sabem, depois de copiar a escrita de um rolo de
Torá, o escriba deve contar todas as letras e palavras da cópia de referência, e esta contagem deve
concordar com a contagem dos outros escribas que copiaram a Torá antes dele. É por isso que temos de
compreender que há sempre uma forma de ler a Torá que concorda com o ditado: "Não há erro algum na
Torá". Este versículo é sobre um homem e uma mulher que são casados um com o outro, e desde o início
o Eterno tem marcado o casamento como uma união santa: “Portanto, o homem deve deixar seu pai e
sua mãe e unir-se à sua mulher, e assim serão como uma só carne.” (Gênesis 2:24). Isto significa que o
casamento deve ser indissolúvel e duradouro. A bênção de D'us sobre o casamento é clara: “E D'us os
abençoou e D'us lhes disse: "Frutificai, multiplicai, enchei a terra e subjugai-a” (Gênesis 1:28). Um homem e
uma mulher tornam-se uma entidade unida no seu casamento. A Torá avisa-nos que o comportamento
do Ish (um homem) que é Ish (totalmente preocupado consigo mesmo) destruirá a sua vida familiar e, em
última análise, corre o risco de destruir a sua própria vida e aniquilar a sua vida eterna. Assim, as duas
palavras Ish são necessárias no contexto do texto. Rashi deu um interessante meio-termo quando disse:
"Porque a seção das leis do nazir foi colocada ao lado das leis do sotah, a mulher suspeita de ser adúltera?
Para nos dizer que quem vê a 'esposa adúltera' do sotah na sua vergonha, deve abster-se do vinho (uma
das leis do nazir), já que o vinho leva ao adultério" (Rashi, Bamidbar 6:2). Assim, devemos ter o cuidado de
considerar os resultados antes de beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. O Talmud eca a
resposta à pergunta do rabino: "Porque é que a secção do nazir se junta à da mulher suspeita? Para lhe
dizer que quem testemunhar uma mulher suspeita na sua vergonha, deve abster-se de beber vinho.
(Sotah 2a). Comenta o rabino Ari Kahn: "O nazir jura não beber vinho; daí que D'us lhe diz: "Fizeste um
voto de não beber vinho para seres removido do pecado; então não digas: "Eu comerei uvas e nenhum
pecado me acontecerá." Uma vez que, porém, fizeste um voto contra o vinho, vou ensinar-te a não pecar
perante Mim" ...Também uma mulher se chama "videira", pois diz: "Em seu lar, sua esposa será como uma
fecunda videira e seus filhos como ramos da oliveira em volta de sua mesa." (Salmo 128:3). D'us disse: "Não
digas: "Sei que não devo associar-me intimamente com uma mulher, mas vou agarrá-la, ou abraçá-la ou
beijá-la e ainda assim não serei levado ao pecado. Pois assim como o nazir que jurou abstenção do vinho
deve abster-se de uvas, secas ou em estado líquido, também de qualquer coisa embebida em uvas ou
que saia da vinha, também nós devemos abster-nos do mais pequeno toque de qualquer mulher que não
seja nossa esposa. Foi isto que o rei Salomão advertiu: "Pode um homem guardar uma brasa em sua
camisa sem queimar suas roupas? (...) Assim acontece com o que se enreda com a mulher do próximo;
não ficará impune quem a tocar." (Provérbios 6:27,29). Assim, o Eterno colocou a seção do nazir ao lado da
seção da esposa infiel, devido às semelhanças entre si". (Midrash Rabá – Shemot 16:2) (aish.com)

HAFTARÁ

JUÍZES 13:2-25

No texto da Parashá, temos a descrição do Nazir: “Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém,
seja homem seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazir, a fim de consagrar-se para o Eterno, absterse-á de vinho e de bebida forte; não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará
beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias da sua consagração para o
Eterno, não se aproximará de um cadáver.” (Números 6:2,3,6). A Haftará dá o exemplo de um Nazir, que
não decidiu sê-lo mas foi escolhido por D’us para este papel. É a conhecida história de Shimshon
(Sansão). O texto da Haftará fala sobre o anúncio de seu nascimento. “Apareceu o Anjo do Eterno a esta
mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho; porém conceberás e darás à luz um filho. Agora,
pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda; porque eis que tu conceberás
e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha; porquanto o menino será nazireu
consagrado a D’us desde o ventre de sua mãe; e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus.”
(Juízes 13:3-5).

Uma bonita história, pois de fato não é um dos anjos do Eterno que apareceu para a mãe de Sansão, mas o
Anjo do Eterno, que significa ser um anjo mais próximo de D’us. Este mesmo anjo apareceu a Avraham antes
da destruição de Sodoma e Gomorra e no texto ele é chamado de “Adonai” (Gênesis 18:1-3). Este anjo especial
foi o protetor de Israel no deserto e perdoou pecados (Êxodo 23:20-22). Este anjo é citado no livro de Daniel,
Miguel (Daniel 12:1) Em hebraico Mi-Ka-EL significa “Quem (Mi) é como (Ka) D’us? (EL)” e muitos teólogos veem
neste anjo o surgimento do Messias, aquele que protege e salva Israel. “Nesse tempo, se levantará Miguel, o
grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que
houve nação até àquele tempo; mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado
inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para
vergonha e horror eterno. (Daniel 12:1,2). Israel se afastou do Todo-Poderoso e seguiu falsos profetas e ídolos
(Oseias 2:7), e os versículos seguintes continuam a descrever o seu pecado. Mas no versículo 16 o Eterno
novamente toma a iniciativa de trazer o Seu povo de volta para Ele: “Portanto, Eu a seduzirei e a conduzirei
ao deserto (exílio) e lá falarei carinhosamente ao seu coração” Trazer Israel ao deserto é uma recordação da
sua juventude, do tempo dos milagres, do seu primeiro amor com o Eterno. Depois seguem as belas palavras:
“e desde ali devolverei seus vinhedos e transformarei o vale de Ahor ('destruição') num portal de esperança
[Petah Ticvá]” (Oseias 2:17). O portal de esperança, Petach-Tikva, é hoje uma cidade a sul de Tel Aviv. Isto
deveria ser um bom sinal para o povo de Israel pensar que talvez hoje estejamos neste tempo messiânico em
que o Eterno quer reunir-se com Ruchamá (a misericórdia) Efráim (a kehilá), com Judá (Israel) Ami (o meu
povo), os dois ramos do povo de D'us que estão destinados a ser reunidos.

B'RIT HADASHÁ

2 CORÍNTIOS 13:14, EFÉSIOS 1:2,3

A parashá Nassó nos traz a Bircat Hacohanim, ou bênção sacerdotal, que é bem conhecidas como também é
usada e pronunciada nas nossas congregações para as bênçãos de D'us. Recordemos como a Torá descreve o
papel dos sacerdotes: ‘a fim de O servirem e para abençoarem em Nome do Eterno” (Deuteronômio 10:8) e “E
chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, pois a eles escolheu o Eterno, teu D'us, para servi-Lo e para abençoarem
em Nome do Eterno” (Deuteronômio 21:5). As bênçãos estão intimamente ligadas ao serviço dos sacerdotes e
estes não têm a opção de as pronunciar ou não. A função da bênção não vem da sua vontade pessoal, mas esta
tarefa faz parte do seu serviço ordenado pelo Eterno. Qual é o significado destes versos para nós hoje? Nós
descobrimos em vários textos que como talmidim de Yeshua, fomos feitos sacerdotes enquanto Ele é nosso
Sumo Sacerdote (Revelação 1:5,6; 1 Pedro 2:9). Muitas regras e mitsvot dadas aos sacerdotes levíticos podem ser
aplicadas hoje no nosso próprio ministério, um desses mitsvot entre outros "serviços" é abençoar em nome de
D'us. Duas vezes no livro de Deuteronômio lemos que os sacerdotes foram escolhidos por D'us “ e para
abençoarem em Nome do Eterno” (10:8; 21:5). Fomos escolhidos por D'us "para abençoar em seu nome". Quem é
que temos de abençoar? Todas as nações; os líderes da nossa nação; a nossa nação e os seus habitantes; o povo
de Israel na nossa cidade, no nosso país e no mundo; todos os que encontramos todos os dias no nosso trabalho,
no nosso bairro; os membros das nossas famílias. Temos tantas pessoas para abençoar, esta bênção é pedir a D'us
que lhes abra o coração, que os ajude a aceitá-lo e a Yeshua como seu salvador. Lembremos que é impossível
para nós tocar o coração do povo e "convertê-lo", é G-d que abençoa a todos e os ajuda a compreender as suas
Palavras. A Bircat Hacohanim é uma bênção curta, não muito longa mas tão cheia de significado, vamos estudálos um pouco mais do que o que afirmamos no texto da parashá Nassó.A Birkat Hacohanim é composta por três
frases. O Eterno é o tema das três frases e as ações Dele são complementares entre si.- “O Eterno te abençoe
(Yevarechecha, vem de Barach, abençoar) e guarde (Yishmerecha, de Shamar).- O Eterno faça (Yaer)
resplandecer seu rosto (Yichunecha, de Chanan, graça) sobre ti.- O Eterno levante (Yissá, de Nassá) o seu rosto e
de dê a shalom (paz)” (Números 6:24-26)No entanto, o que é intrigante nestas bênçãos é o seu número "três".
Temos a intuição de que o Eterno é um "D'us trino".O Messias é apresentado como D'us, por exemplo, no livro de
Isaías que lemos: “Pois nasceu entre nós uma criança, um filho nos foi dado. E sobre seus ombros estará a
autoridade; por isso o maravilhoso Conselheiro, o D'us Todo-Poderoso e Pai eterno, alcunhou-o de Sar-Shalom
('Príncipe da Paz'),” (Isaías 9:5). E em muitos textos relacionados com D'us há uma ligação com o número três.
Quando Isaías vê o trono de D'us ele faz uma exclamação: “E cada um se voltava para outro e proclamava: 'Santo,
Santo, Santo é o Eterno dos Exércitos; Sua glória envolve o mundo inteiro.'” (Isaías 6:3). O profeta pronuncia três
vezes a palavra “Santo” em hebraico “Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tsevaot.”

Porquê? Ele poderia ter a mesma intuição, ou inspiração sobre um D'us triuno. Hoje, na sinagoga, esta afirmação
da santidade do triplo D'us é repetida várias vezes por dia durante o tempo de oração do Sidur (livro de orações).
Esta mesma afirmação é pronunciada no último livro dos escritos apostólicos: “Kadosh, kadosh, kadosh Adonai
Elohê-Tseva’ot, asher haya v’hovê v’yavô! Santo, santo, santo é Adonai, o D'us dos exércitos celestiais que era, que é
e que virá!” (Revelação 4:8). Três vezes a palavra "santo" para o o Eterno, que é o Pai que "era" conhecido na Bíblia
hebraica, que "é" este é o Ruach Elohim ou Ruach Hakodesh, (Espírito Santo) que está agindo atualmente entre
os seguidores de Yeshua, e que "está por vir" este é o Messias que está voltando em breve.De fato, é comum nos
Escritos Apostólicos expressar as bênçãos de D'us em três frases, o rabi Shaul, como judeu, termina suas cartas
aos crentes que viveram em Corinto e em Éfeso com uma tríplice bênção, na mesma tradição da Bíblia hebraica:
Na carta aos Coríntios, estas bênçãos estão terminando a carta, disse ele:- A graça (chéssed) do Senhor Yeshua
HaMashiach- O amor (ahavá) de D'us e - A companhia (Chaverut) do Espírito Santo seja convosco. (veja 2
Coríntios 13:14).Temos outra expressão de uma tripla bênção na carta aos Efésios, mas aqui o rabino Shaul
começa a sua carta a dizer:- Graça (Chéssed) seja convosco e paz (Shalom) de nosso D'us e pai e do Senhor
Yeshua Mashiach. - Bendito é (Baruch) o D'us e pai de nosso Senhor Yeshua Mashiach, que nos abençoa (Berech)
no Mashiach com toda - Bênção espiritua (B’racha Ruchanit) nos lugares celestes (veja Efésios 1:2-3).Chéssed e
Shalom, b'racha e makom beshamayim, estas palavras hebraicas que são palavras-chave no Tanach. Os Escritos
Apostólicos revelam a mesma verdade, o trino D'us da Bíblia é um D'us que nos quer abençoar. É nosso privilégio
aceitá-lo. Se voltarmos à Bircat Hacohanim, dada no livro de Números (6:24-26) À luz do que aprendemos com os
Escritos Apostólicos, podemos interpretar estas bênçãos através do Eterno:- "O Eterno os abençoe e os guarde."
Esta bênção vem de D'us o Pai. É D'us o Pai que abençoa e que guarda os seus filhos.- "O Eterno faça o Seu rosto
brilhar sobre ti e seja gracioso para contigo." Os Escritos Apostólicos ajudam a descobrir o gracioso e amoroso
Messias Yeshua, é ele quem faz o seu rosto brilhar sobre nós, e o seu gracioso favor para nós é claramente
demonstrado pelo dom da sua vida para nos salvar. - "O Eterno torne o Seu rosto sobre ti e te dê Shalom" é
"shalom" no nosso coração, que pode ser dado pelo Espírito Santo. Estas três bênçãos são claramente bênçãos do
nosso trino D'us.Quando o crente está em dúvida sobre sua vida, ele vira seus olhos para o Eterno: “Ergo meus
olhos para o alto de onde virá meu auxílio. Meu socorro vem do Eterno, o Criador dos céus e da terra.” (Salmo
121:1,2), e o mesmo texto nos dá uma versão da Bircat Hacohanim: “És uma cidade edificada e coesa para unir
todas as tribos do Eterno que a ti se dirigiam como um testemunho de todo Israel, para erguer graças ao Nome
do Eterno. Ali foi estabelecido o tribunal de justiça, o trono da Casa de David. Rogai ao Eterno pela paz de
Jerusalém! Prosperem os que te amam, ó Jerusalém! Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. 8
Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por Tua paz.” (Salmo 121:3–8).

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

CIRURGIA OCULAR
Uma pessoa entrou na sala do Rav Schach e deu-lhe 5000 dólares com as instruções de que podia fazer o que
CANTO DA INSPIRAÇÃO
quisesse com dinheiro. Ele podia dá-lo a quem achasse necessário. Não era todos os dias que alguém entrava no
escritório do Rosh Yeshiva e deixava cair 5000 dólares. Rav Schach perguntou sobre a origem do dinheiro. A
pessoa que trouxe o dinheiro contou a seguinte história: Rav Tzvi Genauer precisava de uma cirurgia aos olhos.
Ele queria que um certo médico a realizasse. Em Israel, eles têm uma medicina socializada financiada pelo
governo (Kupat Cholim). Aparentemente, uma pessoa não pode escolher o seu médico, mas tem de ir para onde
o sistema o envia para as suas necessidades médicas. Assim, Rav Genauer foi para uma pessoa que tinha
"proteção" no sistema. A pessoa foi capaz de mexer alguns pauzinhos para Rav Genauer, de tal forma que ele
teve a sua cirurgia feita pelo seu oftalmologista preferido. Kupat Cholim pagou o preço total da cirurgia - 5000
dólares. Como sinal de agradecimento a este intermediário que conseguiu levá-lo ao seu médico preferido, Rav
Genauer deu-lhe 100 dólares para a caridade da sua escolha e agradeceu-lhe por ter organizado a operação por
ele. Chegou a casa e disse orgulhosamente à sua mulher que, como Hakarat Hatov, deu 100 dólares ao homem
que intercedeu por ele. A Sra. Genauer disse: "Você só lhe deu 100 dólares? Devia ter-lhe dado 5000 dólares! A sua
intervenção poupou-lhe 5000 dólares em despesas de bolso que estaria disposto a pagar para que a cirurgia
fosse feita pelo Dr. Fulano de Tal". Rav Genauer pensou no assunto e disse: "Tem razão!" Voltou para o
intermediário e disse-lhe: "Aqui estão 5000 dólares. Este é o dinheiro que eu teria de pagar". Salvou-me de ter de
o pagar. Agora que me poupou de o pagar, quero que ele vá para Tsedacá".

TEMER A D'US
Quando o rabino Yochanan ben Zakai deitou-se no seu leito de morte, os seus alunos pediram-lhe que os
abençoasse. Ele respondeu: "Que o teu temor a D'us seja tão grande quanto o teu temor ao seu semelhante! Eles
responderam-lhe: "Rebe... não deveria o nosso medo de D'us ser maior do que o nosso medo do nosso
semelhante?" Ele respondeu: "Halevai! (Se ao menos!) Seria que o seu medo Dele se igualasse ao medo da carne e
do sangue?! Quando uma pessoa comete um pecado, ela está preocupada que alguém possa vê-lo. Mas o fato de
D'us estar observando-o não o incomoda"!

RESPEITO PELO INDIVÍDUO
O Rosh Yeshiva de Ponovez (Bnei Brak, Israel), Rav Eliezer Schach, de abençoada memória, explicou uma vez,
numa conversa com os seus alunos, que a atenção à honra de um colega irmão é uma das lições mais
importantes que podemos aprender. Por isso, a Torá repetiu e repetiu cada Nassi (Números 7) com o mesmo
entusiasmo para nos ensinar a importância do respeito pelo indivíduo.

BENDITA JERUSALÉM
Eis o que dizem os sábios de Israel sobre Jerusalém: - Dez porções de beleza desceram ao mundo; Jerusalém
levou nove e o resto do mundo um!- Dez porções do sofrimento estão no mundo; nove em Jerusalém e uma no
resto do mundo! - Dez porções de sabedoria estão no mundo; nove em Jerusalém e uma no resto do mundo!Dez porções da Torá estão no mundo; nove em Jerusalém e uma no resto do mundo!Que a tríplice bênção
sacerdotal, na Parashá desta semana, seja concedida a Israel e a Jerusalém! “O Eterno te abençoe e te guarde.
Faça o Eterno resplandecer o Seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a
paz.” (Números 6:24-26)

CANTO DA INSPIRAÇÃO
Estamos todos entrelaçados na grande teia da humanidade. Tudo o que podemos fazer
para beneficiar os outros refletirá em bênção sobre nós mesmos. A lei da dependência
mútua atravessa todas as classes da sociedade. Os pobres não são mais dependentes dos
ricos do que os ricos dos pobres. Enquanto uma classe pede uma parte nas bênçãos que
D’us concedeu a seus vizinhos mais ricos, a outra precisa do serviço fiel, da força do
cérebro, ossos e músculos, que são o capital dos pobres. (EP, 384)
Para ter certeza de que a criança prometida estava adequadamente qualificada para seu
importante trabalho, os hábitos da mãe e da criança precisavam de controle cuidadoso. Os
hábitos da mãe afetarão o filho para o bem ou para o mal. Ela deve ser controlada por
princípios, praticando a temperança e a abnegação, se quiser o melhor desenvolvimento
para o filho. Os conselheiros imprudentes exortarão a mãe a satisfazer todos os desejos e
impulsos, mas, por ordem de D'us, a mãe fica sob solene obrigação de exercer
autocontrole. E pais e mães compartilham essa responsabilidade. Se os pais são
intemperantes, os filhos geralmente carecem de força física e poder mental e moral.
Bebedores de bebidas alcoólicas e usuários de tabaco podem transmitir seus desejos
intensos, sangue inflamado e nervos irritáveis aos filhos. As pessoas imorais geralmente
transmitem para seus filhos um legado de desejos profanos e até doenças terríveis. Cada
geração tende a cair cada vez mais baixo. Em grande medida, os pais são responsáveis
pelas deficiências de milhares de nascidos surdos, cegos, doentes ou com transtornos
mentais. (BOE, 281)

Parashá Infantil

Nassó

ׂנ ָֹשא

"O Senhor D’us disse a Moisés: - Fale com Arão e com os seus filhos
e diga-lhes que abençoem o povo de Israel do seguinte modo: ‘Que o
Senhor os abençoe e os guarde; que o Senhor os trate com bondade
e misericórdia; que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê
a paz.’ E D’us disse: - Assim, Arão e os seus filhos pedirão as minhas
bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei."
(Números 6:22:27 - NTLH)

