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Falamos anteriormente da Festa de Rosh Hashaná (Festa das Trombetas) e da sua importância para o povo

judeu. O termo "Rosh Hashaná" significa "Cabeça do Ano", o que significa que é uma celebração do início

de um novo ano - 19 de Setembro de 2020 é o primeiro dia do próximo ano judaico 5781. O Rosh Hashaná

é o dia em que o povo judeu proclama que D'us é o Rei e o Criador do universo e que Ele tem todo o

direito de julgar o Seu povo e o mundo. Também é o primeiro dos Dez dias temíveis dias de preparação

que antecedem o Dia da Expiação, Yom Kipur, que ocorre este ano em 28 de Setembro (começando na

noite de 27 de Setembro). Tornou-se habitual que Rosh Hashaná seja celebrado durante um período de

dois dias, de modo que há horas em que toda a comunidade judaica em todo o mundo está celebrando o

novo ano em conjunto. Este ano Rosh Hashaná será no Shabat, 19 de Setembro e no domingo, 20 de

Setembro. E como cada dia começa na noite anterior, a celebração terá início na sexta-feira à noite, 18 de

Setembro. Durante essas 48 horas, o povo judeu estaria reunido normalmente nas suas sinagogas para

rezar, cantar e ler a Torá, os profetas e outros textos tradicionais importantes para esta festa. Contudo, este

ano, devido à Covid-19 e às suas restrições, a maioria das famílias judias de todo o mundo celebrarão esta

festa em casa. São publicados Sidurim especiais (livros de oração) que incluem a liturgia utilizada para as

festas judaicas, os Machzorim (Machzor - singular). Estes estão disponíveis para compra em qualquer

livraria judaica online. Aqueles que estão interessados em saber o que os judeus estão lendo e rezando

durante estes dias podem ir a uma livraria judaica e encontrar livros de oração especificamente dedicados

a Rosh Hashanah, ou mais comumente aos Altos Dias Santos, incluindo Rosh Hashaná. Enquanto alguns

estão totalmente em hebraico, muitos destes livros são edições bilíngues que ajudam aqueles que não são

totalmente fluentes em hebraico a compreenderem o texto hebraico. A parashá regular não é lida no

Shabat da festa, e não haverá boletim informativo na próxima semana, mas aqui estão os textos bíblicos

que os judeus lerão nos dois dias da festa:

1º dia:  Gênesis 22:1-34, Números 29:1-6 e1 Samuel 1:1 - 2:10.

2º dia: Gênesis 22:1-24, Números 29:1-6 e Jeremias 31:2-20.

Desejamos Feliz ano Novo e uma boa festa de Rosh Hashaná. Chag Samêach.

Richard Elofer está publicando um novo conjunto de

livros de comentários bíblicos baseados em fontes e

pensamentos judaicos. O conjunto completo será uma

coleção de 7 volumes. O primeiro volume tem 500

páginas, intitulado, "Gênesis": Parashá, Haftará e Escritos

Apostólicos". Cada comentário das Parashiot de Gênesis

é acompanhado por comentários sobre a Haftará

correspondente e textos dos Escritos Apostólicos que

podem ser lidos em conexão com a Parashá. A versão

física deste livro está disponível pelo preço de US$25.

Estará disponível muito em breve na Amazon no

formato e-book Kindle e livro impresso a pedido.

Contudo, qualquer pessoa que deseje encomendar

previamente este livro pode solicitar uma encomenda

para richard@elofer.com.

N O T Í C I A S

NOVOS LIVROS DE RICHARD ELOFER

SHANÁ TOVÁ 5781



Em seus últimos dias de vida, Moshê reúne todo o

povo, jovens e idosos, humildes e grandes,

homens e mulheres em um convite final. A

aliança inclui não somente os que estão

presentes, mas aquelas gerações que sequer

nasceram. Moshê adverte o povo novamente para

que sejam extremamente vigilantes contra a

idolatria, por ter testemunhado as abominações

do Egito. Haveria sempre a tentação de

experimentar filosofias de outros povos como

pretexto para a imoralidade. Moshê descreve a

desolação da terra de Israel que seria um

resultado da falha em cumprir as mitsvot. Seus

descendentes e os estrangeiros relembrarão a

desolação singular da terra e sua aparente

incapacidade de ser cultivada e de produzir. A

conclusão seria evidente a todos - o povo esquece

Daquele que os protege, em favor de ídolos que

podem fazer nada. Moshê promete, todavia, que o

povo eventualmente se arrependeria após o

cumprimento das bênçãos e maldições No

entanto, após assimilar-se entre as nações, D’us os

trará de volta à terra de Israel. Moshê diz ao povo

para que relembre que a Torá não é uma

possibilidade remota, mas o cumprimento dela

deve estar arraigado em cada hebreu. A parashá

conclui com uma dramática escolha entre a vida

e a morte. Moshê exorta o povo a escolher a vida.

"Isto, quando obedecerdes à
voz do Eterno, teu D'us, para

guardares Seus
mandamentos e Seus

estatutos, escritos neste livro
da Torá; quando voltares ao
Eterno, teu D'us, com todo

teu coração e com toda tua
alma”   

(D t ô i 30 10)

PARASHOT NITSAVIM-VAIÊLECH
ֶלְך ִבים- ַוּיֵ ִנּצָ

DEUTERONÔMIO 29:9-31:30
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V I S Ã O  G E R A L
NITSAVIM Nos últimos dias de vida, Moshe foi de tenda em

tenda do acampamento para despedir-se de seu

amado povo, encorajando-os para manterem a fé.

Moshe diz-lhes que mesmo não estando entre

eles, D’us estará com eles e vingará seus inimigos.

Então ele convoca Yehoshua, e em frente ao povo,

exorta-o a ser forte e corajoso como líder do povo

hebreu. Deste modo, ele fortalece o status de

Yehoshua como novo líder. Moshe ensina a mitsvá

de Hachel: A cada sete anos, no primeiro dia dos

dias intermediários de Sucot, todo o povo,

incluindo as crianças, deve se reunir no Templo

para ouvir o rei recitar o livro de Devarim. As

seções que ele ler têm a ver com fidelidade a

D’us, a aliança, recompensas e punições. D’us diz

a Moshe que sua morte está próxima e que ele

deveria convocar Yehoshua ao Mishcan, onde D’us

instruiria Yehoshua. Então o Eterno diz a Moshe e

Yehoshua que após entrar na terra, o povo seria

infiel e idólatra. Então o Eterno esconderia

completamente sua face e pareceria que o povo

estaria à própria sorte e seria perseguido por

todos. O Eterno instruiu Moshe e Yehoshua a

escreverem uma música - Ha’azinu, que seria um

testemunho contra o povo se pecasse. Moshe

escreve a música e a ensina ao povo. Ele

completa a transcrição da Torá, e instrui os

Levitas que a coloquem ao lado da Aron

HaKodesh (Arca Sagrada), e assim ninguém

escreveria um rolo da Torá diferente do original,

pois sempre haveria uma cópia de referência.

VAIÊLECH



Diz-se que quando o povo de Israel ouviu as 98
maldições listadas na parashá anterior (Ki-Tavó), teve
medo, e gritou a Moisés com lágrimas dizendo "Como
poderemos sobreviver a todas estas provas e
maldições? Rashi disse, de acordo com um meio-

termo: "Porque é que a seção que começa com as
palavras, 'Vós estais presentes' é colocada em
justaposição às maldições do capítulo anterior? Porque
quando Israel ouviu estas noventa e oito maldições
além das quarenta e nove que estão contidas na Torat
Cohanim (Levítico 26:14), os seus rostos ficaram
pálidos (ficaram horrorizados), e exclamaram: "Quem
pode eventualmente ficar contra isto?" Por isso Moisés
começou a acalmá-los: 'Vede, estais hoje perante o
Eterno - muitas vezes provocastes o Onipresente à ira
e, no entanto, Ele não vos pôs fim, mas continuais na
Sua presença (Midrash Tanchuma, Nitsavim 1). Aqui
está uma grande manifestação de D'us, por isso
tiveram de confiar no Eterno e para ir em frente, D'us
ama tanto o Seu povo que Ele não permitirá que Satan
o destrua completamente. Uma afirmação dada a
Jeremias antes da destruição de Jerusalém diz: “Pois
assim proclama o Eterno: Em deserto se transformará
toda a terra, mas (ao povo) não aniquilarei por
completo.” (Jeremias 4:27).

TODOS ESTÃO PRESENTES
lhes são anunciadas. Moshe acrescentou algumas
explicações para garantir que a nação não
interpretaria mal as bênçãos e as maldições.

Segundo o rabino Hirsch, os versículos 9 a 20 são
as explicações do que ele disse nos versículos 1 a 8.

Do versículo 9 ao versículo 14, Moshe refuta a
noção errada de que o compromisso de Israel com
o pacto, o seu compromisso com o cumprimento
da Torá está limitado a certas classes da nação, a
certas gerações ou a um certo período de tempo.

Na realidade, o pacto e o juramento aplicam-se a
todos os membros de Israel e a todas as gerações
futuras. E os versículos 15 a 20 mostram que o
pronunciamento das bênçãos e maldições não são
apenas para toda a nação ou líderes mas para
cada indivíduo, cada membro de Israel tem o
dever de ser fiel ao pacto e aos mandamentos que
D'us deu ao povo de Israel.

RATIFICANDO A ALIANÇA

De acordo com Ibn Ezra "o objetivo do capítulo 29 é
ratificar o pacto". É por isso que todo o povo de Israel
está "presente" na presença de Moshe, como afirma a
Torá: “as vossas crianças, as vossas mulheres e o
peregrino que está no meio de teus acampamentos –
desde o rachador de tua lenha até o tirador da tua
água” (Deuteronômio 29:11). Todo o Israel está aqui
para passar a ser um no pacto de D'us. O rabino
Samson Hirsch interpreta este verso: "Se desejar
entrar num pacto com D'us, deve deixar o seu ponto
de vista que manteve até agora. Deve passar por cima
de todas as outras coisas - renunciar a tudo o resto - a
fim de entrar numa relação exclusiva com Ele. Uma vez
que tenha entrado no pacto de D'us, o seu ponto de
vista é fundamentalmente diferente do que tinha
antes". De fato, Ele pede a cada pessoa que aceite
individualmente os termos do pacto e que passe por
uma experiência de conversão - uma renúncia à nossa
antiga vida, a fim de abraçar a nova vida sob o pacto
de D'us. Na parashá Nitsavim Moshe lembra a Israel os
fatos que eles estão testemunhando com os seus
próprios olhos, de modo a ganharem uma
compreensão correcta das bênçãos e maldições que 

INFLUÊNCIAS NEGATIVAS

A Torá nos adverte a respeito da idolatria: “Porque
vós sabeis como habitamos na terra do Egito e
como passamos no meio das nações pelas quais
viestes a passar. E vistes as suas abominações, e os
seus ídolos de pau e de pedra, e os de prata e ouro
que tinham com eles.” (Deuteronômio 29:15,16).

Porque a Torá tem de nos avisar sobre ser
influenciados negativamente pelos seus ídolos, se
seremos repelidos por eles? O rabino Yitzchok Zev
Soloveitchik explica que uma pessoa pode ver os
ídolos e vê-los como abominações e sentir-se
fortemente repugnado e doente. No entanto, a
Torá avisa-nos contra sermos influenciados
negativamente por eles exatamente como a
idolatria e o comportamento egípcio
influenciaram Israel no Egito. Tudo o que vemos
impressiona-nos. Mesmo que no início nos
sintamos negativamente impressionados sobre
eles, eventualmente poderemos ser influenciados
a segui-los. As influências negativas são poderosas
e devem ser mantidas à distância.



"O Eterno, teu D'us, Ele passará diante de
ti; Ele destruirá estas nações diante de ti,
e as herdarás; Josué, ele passará diante

de ti, como o Eterno falou.” (Deuteronômio
31:3)
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explica "aquele que empreende uma alah é como
aquele que toma o 'nome do Eterno vosso D'us em
vão' (Êxodo 20:7), submete-se ao julgamento Divino
se o que jura é falso, ou se não o realiza". O rabino
Hirsch é aqui muito ousado quando disse "Quem
quer que faça um juramento apela ao poder de
D'us e submete-se ao Seu julgamento; o poder Dele
manifestar-se-á na ruína que lhe será infligida como
castigo pelo falso juramento", desta forma a palavra
alah também denota em particular este aspecto do
juramento de ruína, e assim denota a maldição que
aquele que jurar falsamente traz sobre si mesmo.

O rabino Elchonon Wasserman costumava citar o
seu Rebe, o Chofetz Chayim, dizendo que o verso
seguinte: “E aconteça que, ouvindo as palavras
desta maldição, se abençoe em seu coração,

dizendo: 'Terei paz andando conforme o bom
parecer do meu coração'; pois àquele que assim
pensar eu acrescentarei o castigo dos pecados
involuntários aos dos cometidos
voluntariamente.” (Deuteronômio 29:18), refere-

se a alguém que não faz apenas um ato
impróprio devido a um impulso. Pelo contrário,

ele realiza toda uma ideologia de crueldade e o
direito de prejudicar os outros; ele comete todo
um novo conjunto de regras para si próprio que
são diametralmente opostos aos princípios da
Torá. O verso seguinte “O Eterno não quererá
perdoá-lo, mas então fumegará o furor do Eterno
e o Seu zelo contra aquele homem que fizer isto,

e toda a maldição escrita neste livro pousará
sobre ele, e o Eterno lhe apagará o nome de
debaixo dos céus” (Deuteronômio 29:19) ilustra
que se trata de uma ofensa muito grave. Não é
que a pessoa tenha simplesmente feito algo de
errado. Há pessoas que causam dor emocional a
outros de várias maneiras e quando são
repreendidas, não aceitam esta repreensão e
apenas dizem que sempre fizeram tais coisas
desta forma. Se alguém cria para si próprio
princípios baseados no egoísmo e na
insensibilidade, não causará apenas sofrimento
apenas algumas vezes. Ele repetirá o que faz
vezes sem conta. Uma vez que ela ou ele não
perdeu as estribeiras, mas decide agir desta
forma premeditadamente, ela ou ele não se
arrependerá do mal que causa. O nosso
comportamento para com os outros não deve
basear-se nos nossos defeitos e traços de caráter
negativo formulados numa política. Devemos
estudar a Torá para conhecer o comportamento
elevado que é a nossa obrigação e depois
incorporar os padrões da Torá na nossa vida.

Falando deste homem que se afastou do Eterno
que não será perdoado “O Eterno não quererá
perdoá-lo” (Deuteronômio 29:19). Esta ofensa é
tão grande que D'us não lhe perdoará. Ele não
cederá ao seu pedido, não agirá de acordo com
as suas expectativas. Agora há uma observação
interessante feita pelo rabino Hirsch sobre a
expressão "Kol Ha'alah" que é traduzida por
"maldições". Disse ele: O significado primário de
alah não é "maldição" mas sim "juramento". E ele 

UMA OFENSA MUITO SÉRIA



O capítulo 29 de Deuteronômio é uma descrição clara do que acontecerá ao povo de D'us se este não
for fiel a Ele. O significado geral é que poderíamos estar sob a ilusão de que as bênçãos e maldições
dependem estritamente da conduta da maioria da nação. Poderíamos pensar que se a nação como um
todo é merecedora das bênçãos de D'us e também as recebe, então nenhum membro individual do
povo de D'us será impedido de participar na prosperidade do povo, mesmo que ele pessoalmente não
seja merecedor. Mas isso é apenas uma ilusão. O que os indivíduos estão fazendo é importante para
toda a nação. É por isso que depois de falar sobre este indivíduo que se afastou do Eterno. Afirma a
Torá: “Então, dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que
virá de uma terra longínqua; vendo as pragas daquela terra e as suas doenças, com que o Eterno a terá
afligido." (Deuteronômio 29:21). Os seus descendentes e também todas as nações do mundo verão a
catástrofe que lhes atingirá e à sua terra, e a prolongada miséria que se fará sentir tanto na terra como
na nação, e verão que todas estas coisas foram previstas neste livro.

CONSEQUÊNCIAS DA INFIDELIDADE

MASHIACH E REDENÇÃO

A Torá diz: “As coisas ocultas pertencem ao Eterno, nosso D'us. Porém, as reveladas nos pertencem a nós
e a nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta Torá.” (Deuteronômio 29:29). A
tradição judaica pergunta: o que são estas coisas secretas que pertencem a D'us? A resposta é que é o
momento do fim e da vinda do Messias. Ao longo da sua história, o povo de D'us tem esperado
ansiosamente pela redenção final. Contudo, é claro para a tradição judaica e para os primeiros
seguidores de Yeshua que eram judeus que é possível apressar a vinda do Messias, e ambos concordam
que é importante viver uma vida em harmonia com a Torá para apressar a sua vinda, diz o rabino Moshe
Bogomilsky: "Se os judeus forem merecedores, o Eterno apressará a chegada de Mashiach", e Shim'on
Pedro diz: “Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas vocês deverão ser? Vivam de
maneira santa e piedosa, enquanto esperam pelo Dia de D'us e trabalham para apressar sua vinda.” (2
Pedro 3:11,12), mas há outra dimensão que os seguidores de Yeshua conhecem, é que para acelerar a
vinda do Messias é crucial preparar o mundo para a sua vinda: “E estas boas-novas a respeito do Reino
serão anunciadas em todo o mundo como testemunho a todos os goyim. E então virá o fim.” (Mateus
24:14). Entre os judeus o único movimento que compreende este ponto é o Chabad, o movimento de
Lubavitch, que anda pelo mundo a fim de preparar os judeus e os gentios para a vinda de Mashiach.

com o lema "Mashiach Now". Moshe Rabênu (Moisés) quer assegurar ao povo de Israel que esta situação
não se prolongará para sempre. O Eterno vai enviar Mashiach para nos libertar do nosso atual exílio na
terra; este momento final só é conhecido pelo nosso D'us, é um dos segredos que Ele não revelou a
nenhum ser humano. Concordando com o talmid Shim'on Pedro, o rabino Bogomilsky afirma: "o que
nos é revelado e aos nossos filhos para sempre é que se levarmos a cabo todas as palavras desta Torá, a
redenção terá lugar rapidamente".



H A F T A R Á ISAÍAS 61:10-63:9

O início do texto da Haftará expressa a plenitude da alegria. Como diz Sherman, "O verso contém duas
expressões de alegria", e o objeto desta alegria é um atributo de D'us, tal como expresso por um nome.

A primeira expressão de alegria, "soss", que é a raiz da palavra sasson, revela uma grande alegria, um
regozijo externo, baseado no amor e misericórdia de יהוה; o nome do Eterno que revela um D'us pessoal,
aquele que é íntimo do Seu povo, e que conota o atributo da Misericórdia. O segundo tipo de alegria,

"taguel", é uma exaltação interna da "minha alma" que está ligada à justiça de Elohim, o nome de D'us
que conota o atributo da Justiça. Ambos os atributos de D'us, Misericórdia e Justiça, estão presentes
para testemunhar o povo de D'us a regozijar-se com a sua salvação. “Regozijo imenso terei no Eterno –

(dirá então Israel). – Minha alma se alegrará no meu D'us, porque me cobriu com vestes de salvação e
me envolveu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna de vestes gloriosas e como a noiva
que se enfeita com as suas joias.” (Isaías 61:10b). Este texto é uma maravilhosa afirmação da alegria do
crente que recebeu o dom gratuito da salvação. A sua alegria é uma expressão exterior de alegria
(dançar, sorrir) e uma exultação interior que leva a uma relação mais estreita com D'us. Estas vestes e
túnicas são gratuitas, não há necessidade de qualquer pagamento. Da mesma forma, o Eterno está
pronto para cobrir livremente os nossos pecados e transgressões só porque Ele nos ama e quer salvar-
nos. E D'us ama não só Israel, mas todas as nações - o seu amor e a sua justiça estão disponíveis para
todas as nações: “Pois assim como da terra brotam seus produtos, e como o jardim faz desabrochar suas
sementes, assim o Eterno D'us fará brotar a justiça e desabrochar Seu louvor diante de todas as nações.”

(Isaías 61:11). "Justiça e louvor" estão entre as características de D'us: Elohim (justiça e retidão) e יהוה

(amor e louvor). "brotar" significa que o Seu povo seria como uma planta que foi plantada entre as
nações e que crescerá entre elas. É assim que as nações verão e receberão os benefícios da salvação de
D'us. Contudo, é necessário que as nações reconheçam o amor de D'us por Israel: “Por amor a Tsión não
me calarei, e por amor a Jerusalém não descansarei, até que brote sua justiça como um resplendor e
sua salvação como uma tocha acesa. Perceberão as nações tua integridade, e todos os reis, tua honra; e
designará o Eterno um novo nome pelo qual serás chamada.” (Isaías 62:1,2). Tsión (Sião) é outro nome
para Jerusalém, e a Cidade Santa está sempre em ligação com Israel: Yerushalayim (Jerusalém) é
identificada com Israel como Israel é identificado com Jerusalém - é por isso que é biblicamente
incongruente ainda hoje dar Jerusalém a qualquer outro povo que não Israel. Jerusalém tem sido a
capital de Israel durante 3000 anos, apesar de Israel nem sempre ter governado Jerusalém. A
interpretação de Malbim sobre Tsión e Jerusalém é interessante: "Os nomes Tsión e Yerushalayim
representam dois aspectos da Cidade Santa. Tsión refere-se ao aspecto da justiça e, portanto, refere-se
ao Monte do Templo, lar do Sinédrio. Jerusalém refere-se ao aspecto da redenção divina e, portanto,

aplica-se à população geral da cidade. Assim, D'us diz: "Por amor a Tsión não me calarei" - mostrarei a
veracidade dos valores defendidos por Tsión. "Por amor de Jerusalém não ficarei quieto" - salvarei
ativamente os habitantes de Jerusalém dos seus inimigos". (Sherman 2018, 463).



B ' R I T  H A D A S H Á 2 PEDRO 3:1-18

A aliança renovada deve ser aceita por cada família e cada indivíduo que é chamado por D'us, sabendo que a

grande verdade da Bessorá é que a aliança é estendida a todas as famílias da terra e não apenas ao povo de

Israel. Mesmo que a experiência pessoal de nossos pais espirituais seja interessante e importante como um

exemplo para nós, ela nunca substituirá nosso compromisso pessoal com Yeshua; É crucial que cada indivíduo se

apresente diante de D'us como Moisés repetiu muitas vezes na Torá. Se estamos aqui hoje, onde estamos, é

porque D'us nos chamou. Cada um de nós deve considerar muito seriamente este chamado de D'us. Estamos na

condição espiritual do povo de Israel na fronteira de Canaã (Deuteronômio 29:10-12). Estamos vivendo em um

tempo especial, conhecido por judeus e cristãos como o tempo da revelação do Messias, e este tempo é

chamado na Bíblia de “Os últimos dias” ou “O tempo do fim”, este tempo foi descrito por um dos discípulos de

Yeshua. Esperando a segunda vinda do Messias, estamos parados na fronteira da Canaã celestial. É por isso que

existem algumas semelhanças entre a época de Moshe. Shim'on também conhecido como Pedro, em sua

segunda carta, disse: “Queridos amigos, escrevo-lhes esta segunda carta. Em ambas, tento despertá-los com estas

lembranças, para que vocês tenham em mente as predições dos santos profetas, o mandamento dado pelo

Senhor e Libertador mediante seus emissários.” (2 Pedro 3:1,2). No entanto, Shim'on recebeu uma visão clara da

situação do mundo no fim dos tempos. Haverá muito menos pessoas acreditando em D'us do que antes. Bem

poucos aceitariam a revelação divina sobre a segunda vinda de Yeshua: “Em primeiro lugar, entendam isto: nos

Últimos Dias, surgirão escarnecedores, seguindo seus desejos, e perguntando: "Onde está a prometida 'vinda'

dele? Porque nossos pais morreram, e tudo segue como era desde o princípio da criação” (3,4). É interessante

notar que Pedro está falando sobre “cristãos”, pessoas que já ouviram falar sobre “sua vinda”, e embora tenham

crido em algum momento, agora estão rejeitando o que ouviram de seus pais. Quais são seus argumentos?

“Desde que os pais morreram, tudo continua como desde o início da criação” E Pedro continua: “Contudo,

desejando muitíssimo estarem certos disso, não notam o fato de que, pela Palavra de D'us, há muito tempo,

existem céus e terra surgida da água e existente entre as águas, e que, por causa dessas coisas, o mundo daquele

tempo foi submerso e destruído. Pela mesma Palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o

fogo, guardados para o Dia do Juízo, quando os ímpios serão destruídos.” (2 Pedro 3:5-7). O que causa essas

dúvidas sobre o “fim”, a “Segunda Vinda” no coração dos escarnecedores? Dúvidas sobre a criação. Quando não

acreditamos na criação, não acreditamos mais no "fim", não precisamos de uma "segunda vinda" de Yeshua, e

não precisamos de nenhum novo Éden ou "nova terra" e “Novos céus” (Isaías 66:22). Vamos lembrar que, de

acordo com a Bíblia, D'us não está na mesma dimensão de tempo que os seres humanos: “Além do mais,

queridos amigos, não ignorem isto: para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia.” (8). Os

profetas da Bíblia e da tradição judaica têm falado sobre um possível atraso da demora; o profeta Habacuque

que viveu na época da primeira destruição de Jerusalém e da invasão da Babilônia, estava esperando a

intervenção de D'us, talvez a vinda do Messias. Mas D'us anunciou a ele um possível atraso (Habacuque 2:2,3).

Cada geração deve estar esperando e preparada para a “segunda vinda” a fim de ser encontrada entre os

remanescentes. Esta preparação sempre incluiu Teshuvá (arrependimento): “O Senhor não é vagaroso no

cumprimento da promessa, como algumas pessoas pensam; ao contrário, ele é paciente com vocês. Não é seu

propósito que ninguém seja destruído, mas que todos dEem as costas aos pecados.” (9). Queremos ir para o lar?

Para entrar nesta prometida Canaã celestial, portanto, temos que ouvir atentamente o que Pedro disse: “O

Senhor não é vagaroso no cumprimento da promessa”. De acordo com a tradição judaica, entramos na era

messiânica há dois mil anos. Foi a época da primeira aparição do Messias como o “Filho de Yosef”. Deixando-nos

após sua ressurreição, ele prometeu que voltaria como o Filho de David para estabelecer seu reino para sempre,

mas já se passaram dois mil anos e ele ainda não veio, por isso alguns podem ficar desanimados. Podemos

descobrir por que ele ainda não veio? Shim’on explica que seu atraso é uma prova de seu amor por nós. Ele é

“paciente” conosco, nos ama tanto que sabe que se Ele voltasse hoje, muitos de nós estaríamos perdidos.

Amando-nos, Ele é paciente esperando que nos arrependamos, que voltemos para D'us, que façamos Teshuvá.

Então, Ele ficará feliz em voltar porque sabe que dará as boas-vindas a cada um de nós no reino de seu pai e nos

apresentará à eternidade. Portanto, não esperemos responder a este grande amor e voltar a ele, hoje, antes que

seja tarde demais. A leitura das parashot Nitsavim e Vaiêlech é feita na época de Rosh Hashaná e Yom Kipur, um

momento de intensa vocação para teshuvá. Talvez seja hora de nós, embora não estejamos mantendo essas

festas à maneira judaica, ter tempo para seguir o exemplo deles que estão se encontrando a cada início do ano,

por 10 dias de orações de arrependimento e pedido de perdão. É interessante que os adventistas do sétimo dia

estão seguindo este



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

ROSH HASHANÁ

O rabino Kalman Packouz conta a seguinte história: Há um Midrash sobre um homem de negócios bem

sucedido que conhece um ex-colega de pouca sorte. O colega pede ao homem de negócios bem sucedido um

empréstimo substancial para inverter as suas circunstâncias. Eventualmente, o homem de negócios concorda

com um empréstimo de 6 meses e concede o dinheiro ao seu colega. No final dos 6 meses, o homem de

negócios vai cobrar o seu empréstimo. O antigo colega dá-lhe até ao último centavo. Contudo, o homem de

negócios nota que o dinheiro é exatamente as mesmas moedas que ele emprestou ao homem. Ele ficou furioso! 

"Como se atreve a pedir uma quantia tão grande emprestada e nem sequer a usar?  Eu dei-lhe isto para melhorar

a sua vida!" O homem ficou sem palavras. Da mesma forma, o Todo-Poderoso dá a cada um de nós a nossa vida.

Ele não quer que a terminemos no fim dos nossos dias nas mesmas condições em que a recebemos.   Ele quer

que melhoremos a nós próprios, que melhoremos o nosso ser praticando a Bíblia. Cabe-nos a nós sentarmo-nos

perante Rosh Hashaná e fazer uma lista do que precisamos de corrigir nas nossas vidas entre nós e os nossos

semelhantes, nós e o Eterno e a nós próprios.

VALORES FAMILIARES

Houve uma vez um notável acadêmico que ensinou muitos discípulos e recebia pessoas desde cedo de manhã

até tarde da noite. Para sua grande desilusão, porém, o seu filho era desobediente e demonstrava pouco

interesse nos seus estudos. Ao fundo da rua vivia um simples sapateiro cujo filho era um jovem erudito em início

de carreira. Um dia, o estudioso fez uma visita ao sapateiro. "Diga-me, meu amigo", disse ele, "o que você fez para

ganhar um filho tão bom? Quero aprender com você". "É muito simples, rabino", disse o sapateiro. "Sexta-feira à

noite, venha à mesa exausto dos teus esforços sagrados". Apresse-se na refeição, dê aos filhos alguns minutos do

seu tempo e vá dormir. Por outro lado, o ponto alto de toda a minha semana é a sexta-feira à noite, quando

posso prolongar a refeição, cantar canções com a minha família e rever os acontecimentos da semana à luz da

sabedoria da Torá. O espírito do Shabat está vivo em minha casa, e os meus filhos adoram-no". Ao recebermos o

novo ano, vamos levar estas lições conosco. Os valores da família começam por nós mesmos. Se soubermos o que

devemos valorizar na vida, se apreciarmos os dons inestimáveis da Torá, o nosso próprio entusiasmo será

automaticamente transmitido aos nossos filhos. E quando lhes forem apresentadas as fantásticas escolhas da

parte desta semana da Torá, eles irão sem dúvida "escolher a vida".

exemplo ao dedicar um tempo de dez dias de oração no início de janeiro. O processo é importante, em

setembro ou janeiro não importa, desde que tenhamos esse tempo anual de introspecção e teshuvá, para

permitir que D'us atue em nosso coração ajudando-nos a estarmos preparados para o cumprimento de nossa

missão, mas também para o futuro voltando de Yeshua. Peter nos avisa: “Visto que tudo será destruído dessa

forma, que tipo de pessoas vocês deverão ser? Vivam de maneira santa e piedosa, enquanto esperam pelo Dia de

D'us e trabalham para apressar sua vinda. Aquele Dia trará a destruição dos céus pelo fogo, e os elementos se

derreterão com o calor. Nós, porém, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos

quais a justiça se sentirá em casa.” (2 Pedro 3:11-13). A grande mensagem aqui é esperança: “E pensem na

paciência de nosso Senhor como libertação” (2 Peter 3:15). Amor e esperança que incluem advertir aqueles que

amamos: “No entanto, vocês, queridos amigos. pelo fato de saberem essas coisas de antemão, guardem-se, para

que não sejam  levados pelos erros dos ímpios e caiam de sua posição segura. Continuem crescendo na graça e

no conhecimento de nosso Senhor e Libertador, Yeshua, o Messias. A ele seja a glória, agora e para sempre!

Amém.” (2 Pedro 3:17,18).



“As coisas ocultas pertencem ao Eterno, nosso D’us. Porém, as reveladas nos pertencem a
nós e a nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta Torá”.
(Deuteronômio 29:29). Precisamente como D’us realizou a obra da criação, jamais Ele o
revelou ao homem; a ciência humana não pode pesquisar os segredos do Altíssimo. Seu
poder criador é tão incompreensível como a Sua existência. (PP, 72).

O amor infinito de D'us foi manifesto no dom de Seu unigênito Filho, para redimir uma
raça perdida. O Messias veio à Terra para revelar aos homens o caráter de Seu Pai, e Sua
vida foi repleta de ações de ternura e compaixão divina. E no entanto o Messias mesmo
declara: “Até que o céu e a Terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei”. (Mateus
5:18). A mesma voz que com um rogo paciente e amante convida o pecador a vir a Ele e
encontrar perdão e paz, ordenará no Juízo aos que rejeitaram Sua misericórdia: “Apartai-
vos de Mim, malditos”. (Mateus 25:41). Em toda a Bíblia D'us é representado não somente
como um terno Pai, mas também como um justo Juiz. Posto que Ele Se deleite em mostrar
misericórdia, e a perdoar a iniqüidade, a transgressão e o pecado, de nenhuma maneira,
todavia, terá por inocente o culpado. (Êxodo 34:7). (PP, 343)

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

LUZ ÀS NAÇÕES

Um rei tinha um filho único, muito precioso para si. O rei queria que seu filho dominasse diversos campos do

conhecimento e vivesse várias culturas, por isso o mandou para um país longínquo, abastecido com uma

quantidade generosa de prata e ouro. Longe de casa, o filho esbanjou todo o dinheiro até ficar completamente

na miséria. Em sua angústia, ele resolveu voltar para a casa de seu pai e depois de muitas dificuldades, ele

conseguiu chegar ao portão do pátio do palácio de seu pai. Durante esse tempo, fora de seu país, ele havia

realmente esquecido a língua de seu país natal, e ele não conseguiu se identificar para os guardas. Em total

desespero, ele começou a gritar em alta voz, e o rei, que reconheceu a voz de seu filho, foi até ele e o levou para

dentro de casa, beijando-o e abraçando-o. O Rei é D'us. O príncipe é o povo de D'us, que são chamados de "Filhos

de D'us" (Deuteronômio 14:1). O Rei enviou seu povo ao mundo a fim de cumprir a missão de compartilhar o

conhecimento de D'us, Sua Torá, Mandamentos e a breve vinda do Mashiach, para ser “Hor 'Amim” (“uma luz para

as nações” Isaías 51:4). No entanto, Seu povo fica muito distante e esquece sua missão e no longo exílio esquece

até mesmo sua própria “língua”. Então, ele solta um grito simples ao Pai Celestial. Este é o toque do shofar, um

grito de dentro, expressando pesar pelo passado e determinação pelo futuro. Este clamor desperta a misericórdia

de D'us, e Ele demonstra Sua permanente afeição por Seus filhos e os perdoa.

Comunicamos que devido à festividade de Rosh Hashaná, não teremos a edição do boletim na próxima
semana, por não haver leitura regular da Torá. Desejamos a todos Shaná Tová Umetucá 5781 (Um feliz e
doce ano novo).



"Moisés continuou dizendo ao povo de Israel: Já estou com cento e vinte anos e
não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor D’us me disse

que eu não vou atravessar o rio Jordão." (Deuteronômio 31:1,2 - NTLH)

Nitsavim-Vaiêlech
ֶלְך ִבים- ַוּיֵ ִנּצָ

Parashá Infantil


