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NOTÍCIAS

TISHA BE'AV
Na semana passada falamos de Tisha Be'Av, que é o dia seguinte de comemoração do povo judeu, e dissemos
que este ano será no dia 30 de Julho, começando na noite de 29 de Julho. Este é um dia de oração e jejum para
o povo judeu. Na Bíblia este dia de jejum é chamado o jejum do 5º mês no profeta Zacarias, um profeta que
escreveu o seu livro cerca de 520 AEC. No 3º ano do rei Jeoaquim (cerca de 605 AEC), Nabucodonosor, rei da
Babilônia, derrotou Jerusalém e transportou muitas pessoas de nascimento real, incluindo Daniel. Depois, em
587/586 AEC, Nabucodonosor regressou a Judá, vencendo-a e subjugando-a totalmente, transportando quase
todo o povo e destruindo a cidade, incluindo o Templo de Salomão. Cerca de 50 anos mais tarde, a Babilónia foi
derrotada pelo rei persa Ciro. Quando lhe foi dirigido um pedido, ele permitiu que aqueles entre os judeus que
queriam regressar a Jerusalém o fizessem. Foi neste contexto que o livro de Zacarias foi escrito no tempo de
Dario II (não confundir com Dario, o Medo de Daniel 9). Quando os judeus de Jerusalém começaram a
reconstruir o Templo. Aqueles que ficaram na Babilônia tinham uma pergunta sobre a observação de Tisha
Be'Av: “e para falar aos sacerdotes da Casa do Eterno dos Exércitos e aos profetas, perguntando: Devo continuar
a chorar no jejum do quinto mês, apartando-me de todos, como tenho feito por tantos anos?” (Zacarias 7:3).
Uma vez que os cohanim não conseguiram responder a esta pergunta, enviaram o pedido a Zacarias, que
recebeu uma palavra de D'us sobre o assunto: “E a palavra do Eterno dos Exércitos veio a mim (com a resposta),
dizendo: Fala aos sacerdotes e a todo o povo da terra e diz-lhes: Quando jejuastes e guardastes luto no quinto e
no sétimo mês durante estes 70 anos, jejuáveis em honra a Mim? Era por Mim que o fazíeis? E quando comeis e
bebeis, não sois vós mesmos que o fazeis? Deveis acaso esquecer as palavras que o Eterno proclamou através
dos primeiros profetas, na época em que Jerusalém era habitada e próspera, bem como as cidades a seu redor,
ao sul e toda a planície?” (Zacarias 7:4-7). Na sua resposta, o Eterno incluiu dois dias de jejum, Tisha Be'av (jejum
do quinto mês) e o jejum de Guedaliá que é durante o sétimo mês (Tishrê) - ambos destes jejuns lembram a
destruição do Templo. O Eterno disse que Israel tinha jejuado nestes dois dias durante "os últimos setenta anos".
Isto significa que estes dias de jejum foram estabelecidos muito cedo, aquando da destruição do Templo 70
anos antes. Deste texto podemos concluir que estes dias de jejum não são instituições novas ou modernas, mas
sim muito antigas, estabelecidas no tempo dos profetas (o principal profeta na época da destruição do Templo
era Jeremias). No entanto, aconteceu durante a história do povo judeu que muitas catástrofes ocorreram
durante o período de finais de Julho ou princípios de Agosto, como por exemplo: 10 dos 12 exploradores
enviados por Moisés recusaram-se a conquistar a Terra Prometida; O primeiro Templo foi destruído; O segundo
Templo foi destruído; O povo judeu foi espalhado na diáspora pelos romanos; O edito foi dado proibindo os
judeus de regressarem a Érets Israel; A destruição da fortaleza e da cidade de Betar aconteceu em 4 de Agosto
de 135 EC., e diz-se que nessa altura cerca de 500.000 judeus foram mortos pelos romanos para impedir a
revolta e a guerra de Bar Kochba; O comandante Quintus Turnus Rufus lavrou o local do Templo e proibiu os
judeus de entrar em Jerusalém; Perseguições ao povo judeu e massacres em numerosas comunidades judaicas
medievais durante as cruzadas cristãs; Expulsão dos judeus da Inglaterra em Julho de 1290; Expulsão dos judeus
da França em Julho de 1306; Expulsão dos judeus da Espanha em 1492; a Alemanha entrou na Primeira Guerra
Mundial em Agosto de 1914; O Comandante Heinrich Himmler aprovou a "Solução Final" para o extermínio dos
judeus em Agosto de 1941 que deu início ao Shoá global (Holocausto); 22 de Julho de 1942 começaram as
deportações em massa da população do Gueto de Varsóvia (Polônia) para campos de extermínio onde foram
assassinados; O Centro Judaico de Buenos Aires foi bombardeado em Julho de 1982. A leitura da Torá para este
dia, Tisha Be'Av, é Deuteronômio 4:25-40. Como nos preparamos para este dia especial de jejum para
demonstrar a nossa amizade e solidariedade com o povo judeu? Recordemos nesta ocasião que um aspecto da
nossa missão é confortar o povo judeu: “Consolai, consolai o Meu povo! – proclama vosso D'us. Falai ao coração
de Jerusalém e clamai-lhe que findo está o tempo que lhe foi fixado (para castigo), que resgatada está sua
iniquidade; pois em dobro já recebeu da mão do Eterno, por todos os seus pecados.” (Isaías 40:1-2). É quando os
judeus choram pela sua história dolorosa e passada que os podemos confortar. Outra parte da nossa missão é o
trabalho de Elias, o profeta (Malaquias 4:4-6) no final dos tempos, que é fazer a reconciliação entre Israel e a
kehilá. A kehilá tem uma grande oportunidade de trabalhar nesta reconciliação, pois demonstra simpatia pelo
povo judeu em dias de oração e jejum.
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O Eterno diz a Moshe para informar que Pinchas
(Fineias) que ele recebeu a “aliança de paz” dada
por Ele como recompensa por sua atitude corajosa
- executar Zinri e a princesa midianita Cosbi. D’us
ordena Moshe manter inimizade com os midianitas
por terem conduzido os hebreus a pecarem. Moshe
e El’azar fazem nova contagem do povo. A Torá lista
os nomes das famílias de cada tribo. O total de
homens aptos para o serviço militar é de 601.730.
D’us instrui Moshe em como distribuir a Terra de
Israel ao povo. O número de famílias levitas é
contado. As filhas de Tselofechad levam uma
questão a Moshe: Sem um irmão, elas pedem a
posse das terras de seu pai. Moshe pede conselho a
D’us, que lhe diz que o pedido delas é justo. A Torá
ensina as leis e prioridades que determinam a
ordem de herança. D’us ordena a Moshe que suba
uma montanha e veja a terra que o povo hebreu
em breve entraria, apesar de o próprio Moshe não
entrar nela. Moshe pede que D’us designe o líder
subsequente e o Eterno escolhe Yehoshua (Josué)
bin Nun. Moshe ordena-o como seu sucessor na
presença do povo. A Parashá conclui com ensinos
específicos do serviço no Mishcan.

"E o Eterno disse a Moisés:
"Sobe a este monte Avarim e
vê a terra que dei aos filhos
de Israel.” (Números 27:12)

ZELO PELA GLÓRIA DE D'US
O nome da parashá para esta semana é "Pinchas".
Ele era filho de El'azar e neto de Aharon, o Cohen
Gadol (Sumo Sacerdote). É uma grande honra ser
mencionado na Torá e muito mais ter o seu nome
dado como título de um parashá porque ele será
lembrado para sempre. A primeira história dada
nesta parashá está ligada aos últimos versos da
porção anterior, Balac. Recordamos que Balac
queria ganhar guerras contra o povo de Israel e
sabendo que o povo de Israel foi abençoado pelo
seu D'us, pensou que a melhor maneira de vencer, é
amaldiçoá-lo através de um profeta que conhece o
D'us de Israel. Foi por isso que ele chamou Bilam
para fazer o trabalho. Bilam tentou por todos os
meios amaldiçoar Israel, mas não conseguiu. Então,
no final, pouco antes de deixar Balac, deu-lhe um
segredo. O D'us de Israel é moral e ético, ele odeia a
imoralidade. Se enviar mulheres para Israel e se elas
conseguirem seduzi-los, então elas ficarão sem o
apoio do seu D'us e poderá conquistá-las. É o que foi
feito, e muitas pessoas fracas entre os israelitas
sucumbiram à tentação e cometeram adultério
físico e espiritual indo com mulheres estrangeiras
para adorar falsos deuses. Não foi um grande
número de israelitas que cometeu este pecado; a
grande maioria permaneceu fiel a D'us e ficou
deprimida pelo que aconteceu, por isso o texto
apresenta a assembleia de Israel chorando e
adorando o verdadeiro D'us de Israel: “Moisés e dos
olhos de toda a congregação dos filhos de Israel,
enquanto eles choravam à entrada da tenda da
reunião.” (Números 25:6). Mas um dos pecadores
estava orgulhoso do seu pecado, e aproximou-se do
Tabernáculo para mostrar a sua bela prostituta: “E
eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe
a seus irmãos uma midianita, diante dos olhos de
Moisés e dos olhos de toda a congregação dos filhos
de Israel” (Números 25:6). Neste momento, Pinchas
cheio de zelo pelo Eterno foi para a tenda do
homem e matou ambos: “E Pinhás ben Elazar, o
neto de Aarão, o sacerdote, viu e levantou-se do
meio da congregação, e tomou uma lança em sua
mão e foi atrás do homem de Israel na tenda, e
atravessou a ambos – ao homem de Israel e à
mulher – pelo ventre. E a mortandade dos filhos de
Israel se deteve.” (Números 25:7,8). Que ação horrível,
quem matar um israelita deve ser punido. Esta foi a
primeira reação de Israel, segundo o Talmud de
Jerusalém; os líderes religiosos da época não
aprovaram a atitude de Pinchas. Leibowitz diz que a
primeira reação dos líderes religiosos foi que
"queriam excomungá-lo" (2010, 329). Mas foi o
Eterno

quem os impediu: “E o Eterno falou a Moisés,
dizendo: "Pinhás ben Elazar, o neto de Aarão, o
sacerdote, desviou Minha ira de sobre os filhos de
Israel,” (Números 25:10,11). O Eterno reconheceu
que Pinchas não agiu por motivos egoístas, mas
como Baruch Epstein o disse: "Tal ato deve ser
avaliado por um espírito de zelo genuíno e não
adulterado para fazer avançar a glória de D'us"
(Ibid., 330). E D'us fez um novo pacto com ele e
com os seus descendentes, depois dele: "Portanto
diz: Eis que lhe dou a Minha aliança de paz, e será
para ele, e para sua descendência depois dele,
uma aliança de sacerdócio perpétuo; porque zelou
por seu D'us e fez expiação pelos filhos de Israel."
(Números 25:12,13).

KEHUNÁ OU SACERDÓCIO
O povo de Israel é uma nação santa, foi chamado
uma nação de Cohanim ou sacerdotes, no entanto,
existiam vários níveis de sacerdócio. 1) A nação
como uma "nação de sacerdotes" 2) A família
sacerdotal, Aharon e os seus filhos, e 3)
Melchitsedec
que,
como
representante
de
Mashiach, é o nível mais elevado do sacerdócio. O
Salmo 110 glorifica o Rei-Messias: “De Tsión
estenderá o Eterno o cetro de tua força e te fará
dominar teus inimigos!” (Salmo 110:2) e lhe dá
também o poder de ser um Cohen. “O Eterno, que
não Se arrepende nem desfaz Sua palavra, jurou:
'Para todo o sempre serás um sacerdote, porquanto
és o rei da justiça.' O Eterno está à tua direita;
quando for despertada Sua ira, esmagará reis.”
(Salmo 110:4,5). O Messias tem o nível superior do
sacerdócio porque, além de ser rei em virtude da
sua ascendência davídica, é descendente de
Aharon, embora a família dos seus parentes,
Elisabeth e o seu primo João Batista, que eram
descendentes diretos de Aharon, que lhe transmitiu
o sacerdócio de Aharon impondo-lhe as mãos
durante a sua tevilá no micvê do rio Jordão, embora
enquanto esteve na terra este estatuto sacerdotal
fosse apenas virtual, e será totalmente investido
como um Cohen Gadol no santuário celeste após a
sua ressurreição e ascensão. Muito mais do que isso,
porque o próprio D'us lhe atribuiu o papel de
sacerdote quando investiu nele o sacerdócio
segundo Melquisedeque, tal como descrito no
Salmo 110. Na parashá Pinchas, neto de Aharon, não
podia ser sacerdote antes da morte do seu pai;

Ele será rei de um reino eterno que nunca será
destruído e que é chamado nas profecias de Isaías e
Apocalipse "a nova terra e o novo céu" é a
Jerusalém celestial. Embora o Kehuná (sacerdócio)
seja transferido automaticamente de pai para filho,
mesmo que ele fosse neto de Aharon, Pinchas não
era um coadjuvante. Pois quando o Eterno deu o
sacerdócio a Aharon e aos seus filhos por causa do
seu comportamento quando Israel pecou com o
Bezerro de Ouro, eles ficaram com Moshe do lado
de D'us. D'us decretou que este estatuto especial de
kehuná só podia ser transmitido às gerações
futuras, e não àqueles que já tinham nascido, como
Pinchas. Não se aplicava a nenhum dos netos de
Aharon que viviam nessa altura. Quando a
ordenação dos sacerdotes foi feita em Levítico 8,
Moshe ordenou apenas Aharon e os seus filhos: “E
Moisés fez chegar a Aarão e a seus fiIhos, e os fez
imergir na água.” (Levítico 8:6). Moshe ordenou
Aharon e os seus quatro filhos Nadav, Avihu, El'azar
e Itamar. Assim, Pinchas, que já tinha nascido, não
era um coadjuvante, mas sim um dos levitas. Isto,
até que D'us o recompensou e fez dele um Cohen.
“será para ele, e para sua descendência depois dele,
uma aliança de sacerdócio perpétuo; porque zelou
por seu D'us e fez expiação pelos filhos de Israel.”
(Números 25:13). De fato, descobrimos na Bíblia que
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recordemos como El'azar recebeu a autoridade
e o sacerdócio: “E Moisés despiu a Aarão de
suas roupas, e as vestiu em Elazar, seu filho; e
Aarão morreu ali, no cume do monte” (Números
20:28). Mas Pinchas recebeu o sacerdócio,
enquanto o seu pai El'azar ainda era vivo. A sua
ação para defender a honra de D'us qualifica-o
para realizar o serviço de D'us no Templo
Sagrado, embora o seu pai ainda estivesse vivo.
No entanto, Eleazar permaneceu como chefe e
príncipe da sua tribo. O Eterno sempre teve
muito cuidado em separar o poder político do
poder religioso, é vontade Dele que haja entre
o seu povo uma separação entre o Estado e a
Sinagoga/Igreja. “E Moisés fez conforme o
Eterno lhe ordenara, e tomou a Josué e o fez
estar diante de Elazar, o sacerdote, e diante de
toda a congregação.” (Números 27:22). Neste
texto Yehoshua representa o poder político e
El'azar o poder religioso. Na história do povo de
D'us temos pessoas que foram ao mesmo
tempo sacerdotes e profetas, como Jeremias
que foi um dos sacerdotes de Anatot (Jeremias
1:1,2) apesar de não ter exercido o sacerdócio.
Temos também pessoas que foram ao mesmo
tempo rei e profeta como o rei David que
escreveu parte da Bíblia, mas há apenas um na
história da humanidade e o povo de D'us que é
ao mesmo tempo profeta, sacerdote e rei, é
Melchitsedec, que foi sacerdote do mais alto
grau, que foi rei de Salém, e um profeta
reconhecido por Avraham quando o conheceu.
Desta forma, era um tipo de Yeshua
Hamashiach
que
também
será
profeta,
sacerdote e rei, embora não tenha sido
reconhecido em toda a sua qualificação
durante a sua vida. Foi profeta quando esteve
na terra, tornou-se sacerdote quando subiu ao
céu após a sua ressurreição da morte e
inauguração do santuário celestial e do seu
ministério
sacerdotal.
Ele
está
hoje
oficializando
como
Sumo
Sacerdote
no
santuário celestial. E num futuro próximo ele
será rei: “Continuou minha visão e percebi que,
das nuvens do céu, descia alguém semelhante
a um homem; ele se encaminhou na direção do
ancião e foi levado à sua presença. Foram-lhe
concedidos autoridade, glória e realeza para
que todos os povos e nações de todas as
línguas o servissem. Sua autoridade será
perene, jamais desaparecerá, bem como seu
reino, que jamais será destruído.” (Daniel
7:13,14).

"E Moisés fez conforme o Eterno lhe
ordenara, e tomou a Josué e o fez estar
diante de Elazar, o sacerdote, e diante de
toda a congregação. E pôs suas mãos sobre
ele e ordenou-o, conforme o Eterno falara
através de Moisés.” (Números 27:22,23)

Pinchas teve uma vida muito longa desde que ainda era o sacerdote de Betel nos Juízes 20:28. Eliyahu
Levenson explica sobre o sacerdócio de Pinchas, dizendo: "Pinchas era o neto de Aharon (Bava Batra
109b). Quando o Eterno criou o sacerdócio, isto aplicou-se a Aharon e aos seus filhos, e a todos os seus
descendentes masculinos depois disso, mas não a Pinchas, que já tinha nascido e era neto. Pinchas foi
acrescentado como sacerdote separadamente por D'us, mas a linhagem de Pinchas, assim como todos
os Cohanim, começa com Aharon. Em 1 Crônicas 6:35, Pinchas é chamado de "filho de Aharon". O Eterno
faz frequentemente declarações de aparências - Pinchas era como um filho, mas na realidade era um
neto". Tsadoc, o primeiro Cohen Gadol a atender às necessidades do primeiro Bet HaMikdash (1 Reis
2:35; Ezequiel 40:46), era descendente de Pinchas através do filho de Aharon, El'azar. (Esdras 7:2-5; 1
Crônicas 24:1-3). Como já dissemos, foi o rei David que dividiu os descendentes sacerdotes de Aharon em
24 classes. A questão levantada para saber quantos Cohanim Guedolim estavam no Primeiro e no
Segundo Templo de Jerusalém: De acordo com a opinião dos Sifrei e Tosafot Zevachim 101b, o Primeira
Bet Hamikdash tinha 80 Cohanim Guedolim) e o Segundo Bet Hamikdash tinha 300 Cohanim Gedolim.
Eram todos descendentes de Pinchas.

HAFTARÁ

1 REIS 18:46-19:21

Esta parte da Haftará recorda a história de Eliyahu (Elias) que seguiu o exemplo de Pinchas e matou os
sacerdotes de Baal que profanavam o Nome do Eterno em Israel. “E a mão do Eterno estava sobre Elias, e
ele se apressou e correu adiante de Ahav até à entrada de Izreel. E Ahav relatou a Izével tudo quanto Elias
havia feito e como matara todos os profetas a fio de espada.” (1 Reis 18:46-19:1). Segundo Malbim, Ahav
(Acabe) estava naquele momento do lado de Elias e reconheceu que estes eram falsos profetas e disse a
Jezebel porque mereciam morrer. Naquele momento de estresse e perigo, Elias precisava de tempo para
renovar a sua ligação pessoal com D'us, tempo para meditar sobre as revelações e profecias que lhe foram
dadas. Ele precisava de tempo para o crescimento espiritual pessoal, a fim de continuar o seu ministério
público. Depois de comer, foi para o Horebe. Quando chegou à montanha, Elias foi diretamente para um
lugar específico: “E entrou ali numa caverna, onde pernoitou” (1 Reis 19:9a). Em hebraico, o artigo definido
"Ha" ("o") antes da palavra "caverna" mostra-nos que esta caverna era bem conhecida. No livro do Êxodo
vemos um lugar muito especial onde o caráter amoroso de D'us foi revelado a Moshe (Êxodo 33:22).
Pensamos que esta fenda da rocha era esta caverna especial. O texto afirma: “onde pernoitou” (1 Reis 19:9).
O texto não diz que ele dormiu, pois como se pode dormir na presença de D'us? Elias desfrutou da
presença de d'us toda a noite sem dormir, apenas meditando na Palavra de D'us, e orando. No dia
seguinte “eis que veio a ele a palavra do Eterno, e lhe disse: 'O que fazes aqui, Elias?’” (1 Reis 19:9b). Este é
o mesmo tipo de pergunta que iniciou a conversa de D'us com Adam: “Onde estás?” (Gênesis 3:9) ou com
Cain: “Onde está Abel, teu irmão?” (Gênesis 4:9) ou com Moshe: “Que é isso em tua mão?” (Êxodo 4:2). Elias
entra nesta conversa com: “’e ele disse: 'Tenho sido muito zeloso pelo Eterno, o D'us dos Exércitos, porque
os filhos de Israel deixaram a Tua aliança, derrubaram os Teus altares e mataram os Teus profetas a fio de
espada, e eu fiquei só, e agora buscam tirar-me a vida.’” (1 Reis 19:10). E neste momento Elias pensava que
era o único fiel a D'us! Ele já condenou Israel. Elias disse que era o único fiel, mas sabia que isso não era
verdade: deixou Eliseu em Beer-Sheva para o esperar, havia uma escola de profetas em Jericó que estava
cheia de estudantes fiéis - mas na sua desilusão foi longe demais e fez uma declaração extrema. Contudo,
D'us é fiel a si próprio, um D'us de amor e compaixão - Ele não castigará Israel severamente, mas dar-lheá novamente tempo para se arrepender. “E Ele lhe disse: "Sai e põe-te no monte diante do Eterno." E eis
que passava o Eterno e um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as rochas, diante do
Eterno, porém o Eterno não estava no vento. E depois do vento um estrondo, porém o Eterno não estava
no estrondo. E depois do estrondo um fogo, porém o Eterno não estava no fogo, e depois do fogo uma voz
mansa e delicada. Ao ouvi-la, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu e se pôs à entrada da caverna.
E eis que veio a ele uma voz, que dizia: 'O que fazes aqui, Elias?'” (1 Reis 19:11-13). Esta experiência foi muito
semelhante à de Moshe em Êxodo 34: “E apressou-se Moisés, curvou-se à terra e prostrou-se.” (8). Ambos
profetas mereciam estar no céu antes da vinda do Messias: Moshe por ressurreição e Elias por translação,
não morrendo, mas indo para o céu num redemoinho (2 Reis 2:11).

B'RIT HADASHÁ

MATEUS 9:35,36

A liderança é um assunto importante na parashá Pinchas. Descobrimos que como bom líder, Moshe está
preocupado com o futuro do seu povo, e pede a D'us para nomear um bom líder sobre Israel. (Números 27:15-17).
Já sabemos quem será esse bom líder: Yehoshua Bin Nun. Este texto da parashá Pinchas, trata particularmente
do último segmento de Israel sendo "como ovelhas sem pastor", lembra-nos uma palavra de Yeshua na bessorá, o
talmid (discípulo) Mattityahu (Mateus) escreveu o sentimento de Yeshua: “Ao ver as multidões, teve compaixão
delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.” (Mateus 9:36). Embora o Sinédrio ainda
estivesse em função, a liderança foi corrompida, e Yeshua fez uma declaração dizendo que Israel era como
"ovelhas sem pastor". Pode ser difícil para os judeus ouvirem isto, mas podemos estar certos de que também foi
muito doloroso para Yeshua descobrir que a situação do povo de Israel estava então exatamente na situação que
Moshe imaginou e rezou. O povo judeu nunca tinha conseguido um líder que se encaixasse nas características
mencionadas por Moisés na sua oração: quem 1) "sairá diante deles", quem "entrará diante deles", quem "os
conduzirá para fora" e quem "os trará para dentro" e "para que a congregação do Eterno não seja como ovelhas
que não têm pastor". É por isso que até hoje, o povo judeu diz que Moshe foi o maior líder que nunca tiveram.
Afirmamos aqui que o único líder que cumpre estas especificações é Yeshua, e ainda que o povo de Israel não o
tenha deixado ser o seu líder, ainda que ainda não saibam, Yeshua era potencialmente o líder perfeito e um dia
será reconhecido por Israel como o seu líder. Enquanto Moisés orava pela futura liderança do seu povo, Yeshua
fazia o mesmo, em diferentes textos da Bessorá. Yeshua orava pelo futuro do seu povo e especialmente pelos
futuros líderes, no evangelho de Yochanan temos a oração do sacerdócio que ele disse: “Oro por eles” (João 17:9),
“Pai santo, guarda-os no poder do teu nome” (11), “Dei-lhes tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não
pertencem ao mundo, como eu mesmo não pertenço ao mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que
os protejas do Maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Separa-os para a
santidade por meio da verdade - tua palavra é a verdade.” (14–17). Yeshua era o líder que Israel procurava; está
escrito no texto de Mattityahu: “Yeshua ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas,
proclamando as boas-novas do Reino, e curando todo tipo de doenças e fraquezas.” (Mateus 9:35). Foi enviado
por D'us, não precisava de qualquer permissão ou nomeação ou ordenação humana, para exercer o seu
ministério sobre todo o Israel. Já dissemos que ele foi ordenado por Yochanan haCohen (chamado hamatbil ou
João Batista). Yeshua era o líder natural Israel estava à espera. Por isso, consciente da sua vocação, ele queria
ensinar a Israel sobre a breve chegada do reino de D'us. Mas Israel sofria tanto com a ocupação romana, que
esperava um líder que lhes desse liberdade deste ocupante brutal. Não estavam conscientes da sua real
necessidade, que era um reino permanente de D'us, que só Yeshua lhes podia dar. Foi por isso que visitou a
maior parte das sinagogas da Judeia e da Galileia. Ele amava as pessoas que conheceu e curava "todas as
doenças e todas as aflições"; "todas" significa cada uma delas. Nenhum dos que vieram a Yeshua foi repreendido
e ele curou todos, judeus ou gentios, que era o ensinamento que ele queria dar aos futuros líderes do seu povo.
Ele foi um exemplo para cada discípulo que o seguiu, e um exemplo para cada líder de hoje. Estamos comovidos
com a descrição dada por Ellen White quando ela disse sobre o ministério de Yeshua: "O método do Messias, por
si só, dará um verdadeiro sucesso no alcance do povo. O Salvador misturou-se com os homens como alguém
que desejava o seu bem. Mostrou a sua simpatia por eles, ministrou as suas necessidades, e ganhou a sua
confiança. Depois ordenou-lhes: "Sigam-me". Há necessidade de se aproximar do povo por esforço pessoal. Se
fosse dado menos tempo para sermões, e mais tempo fosse gasto no ministério pessoal, maiores resultados
seriam vistos. Os pobres devem ser aliviados, os doentes atendidos, os tristes consolados e os enlutados, os
ignorantes instruídos, os inexperientes aconselhados. Temos de chorar com os que choram, e regozijarmo-nos
com os que se regozijam." (Ministry of Healing, 143). Isto é um verdadeiro discipulado; Yeshua foi um mentor e

um treinador para os discípulos, e depois, ele enviou-os para fazer discípulos. Quando Yeshua disse: "Siga-me", ele
dizia a todos, aos seguidores e àqueles que foram ensinados ou curados por ele, seguiam o seu exemplo, e
vinham atrás dele para serem líderes, para ensinarem outros, e para curarem todos os doentes. Yeshua mostra
que só há uma maneira de fazer discípulos, é cuidar do povo, ajudá-lo a não ficar sem nenhum pastor.
Recordemos que o ministério de Yeshua estava entre os judeus: misturava-se entre judeus, desejava o bem dos
judeus, mostrava simpatia para com os judeus, e ministrava para as necessidades do povo judeu; obtendo a sua
confiança, desejando que o seguissem e que repetissem o que ele demonstrou. Essa é a tarefa de um líder. A
descrição do Mashiach no

Talmud é: O Messias - como está escrito, E o espírito do Eterno repousará sobre ele, o espírito de sabedoria e
compreensão, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento do temor do Eterno". (Sanhedrin 93b),
que é uma referência direta a uma profecia Messiânica escrita por Isaías: “E sobre ele pousará o espírito do Eterno,
espírito de sabedoria e de compreensão, de capacidade de aconselhamento e de fortaleza, de conhecimento e
de temor ao Eterno.” (Isaías 11:2). Isaías está falando deste líder especial que será o Messias, e disse que O Ruach
do Eterno descansará sobre Ele" e mais tarde Isaías colocará palavras na boca do Messias: “Paira sobre mim o
espírito do Eterno, porque Ele me ungiu para que eu trouxesse aos humildes boas novas; Ele me enviou para que
confortasse os que estão de coração partido, para proclamar liberdade aos cativos e abrir os olhos dos que os
têm cerrados” (Isaías 61:1). O Ruach Elohim (Espírito de D'us) encontrou totalmente Yeshua em sua tevilá
(imersão) no micvê (banho ritual) do rio Jordão: “Assim que Yeshua foi imerso, saiu da água. Naquele momento, o
céu se abriu e ele viu o Espírito de D'us descendo sobre si como uma pomba” (Mateus 3:16). Assim, quando voltou
à sua cidade de infância, Natseret (Nazaré), foi convidado a ler o texto da Haftará na sua sinagoga familiar e o
texto era o de Isaías 61: “O Espírito de Adonai está sobre mim; portanto ele me ungiu para anunciar boas-novas
aos pobres; enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os
oprimidos” (Lucas 4:18). Depois de ler as palavras da Haftará Yeshua disse aos membros da sinagoga: “Hoje, como
vocês ouviram a leitura, esta passagem do Tanach foi cumprida!” (Lucas 4:21). Ele é o líder de Israel e é o
descendente de David que reinará eternamente no trono de David, então Israel e todo o povo de D'us nunca será
como "ovelhas sem pastor".

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

TRÊS GERAÇÕES
Sempre que três indivíduos justos se levantam, filho após filho, durante três gerações consecutivas, é
estabelecido um pacto com eles que nunca deixarão de ser e assim encontramos por Avraham, Yitschaq, e
Yaakov (Midrash Agada), ou Aharon, El'azar e Pinchas.

NAPOLEÃO E O TEMPLO
Conta-se a história de que Napoleão estava andando pelas ruas de Paris em um dia de Tisha B’Av. Enquanto sua
comitiva passava por uma sinagoga, ele ouviu gemidos e choro vindo de dentro; ele enviou um ajudante para
perguntar o que havia acontecido. O assessor retornou e disse a Napoleão que os judeus estavam de luto pela
CANTO D
A que
I N Seu
P Inão
R Afui
Ç Ãinformado?
O
perda de seu Templo. Napoleão ficou indignado!
“Por
Quando isto aconteceu? Qual
Templo?” O ajudante respondeu: “Eles perderam seu Templo em Jerusalém nesta data há 1700 anos.” Napoleão
permaneceu em silêncio e então disse: “Certamente um povo que lamentou a perda de seu Templo por tanto
tempo sobreviverá para vê-lo reconstruído!

CAVIAR PARA OS SOLDADOS
Um general revolucionário tentava reavivar o espírito de luta dos seus guerrilheiros encurralados e famintos. "Se
conseguirmos lutar para sair deste canto", anunciou ele, "darei um grande bônus a cada homem. Terá dinheiro
suficiente para comprar todo o pão, carne, frutas e legumes de que precisa para recuperar as suas forças". Os
guerrilheiros responderam à promessa. Lutaram como tigres e conseguiram fugir. Assim que chegaram a um
território mais seguro, o general, fiel à sua palavra, concedeu a cada homem o seu bônus. No dia seguinte, um
dos assistentes do general invadiu a sua tenda. "Senhor, um grupo inteiro de homens pegou no seu dinheiro de
bónus e desperdiçou-o!" "É verdade?" disse o general. "E o que eles fizeram?" "Em vez de comprarem comida para
recobrar as suas forças", disse o assistente furiosamente, "gastaram todo o dinheiro em pequenas latas de caviar!"

O general parou e pensou durante alguns momentos. "Obrigado por me dizer isto", disse ele ao seu assistente.
"Essa é uma informação importante". Este caviar deve ter sido muito importante para eles se gastassem todo o
seu dinheiro nele, mesmo quando estão esfomeados e exaustos. Aparentemente, os homens precisam de
esplendores ocasionais de luxo para os ajudar a lidar com as tensões da batalha. Vou assegurar-me de lhes
proporcionar isso no futuro". Em nossas vidas, enquanto procuramos crescer espiritualmente, nunca devemos
perder de vista as necessidades físicas dos que nos rodeiam. Um grande sábio disse uma vez: "A minha
necessidade espiritual é servir as necessidades físicas dos outros". Há uma profunda realização espiritual em
trazer conforto e felicidade a outras pessoas, mesmo a nível físico. Mas para o fazer, temos de ser extremamente
sensíveis e sintonizados, pois como as pessoas são diferentes umas das outras, também o são as suas
necessidades.

ONDE ESTÁ MASHIACH?
O pensador judeu ortodoxo Irving Greenberg observou uma vez que tinha vergonha de que na sua geração não
houvesse pelo menos um Mashiach falhado. Num mundo em que esta coisa má está errada quando os judeus
não conseguem inventar pelo menos um Mashiach, seja um Mashiach bem sucedido ou um Mashiach falhado. O
fato de os judeus não conseguirem arranjar sequer um, mostra que eles perderam a esperança. Para os judeus,
perder a esperança é mais grave do que uma longa série de fracassos.

SER FIEL
O Midrash conta uma parábola: "Disse o Rav Levi: Um rei contratou trabalhadores para trabalhar para
ele. Enquanto eles estavam trabalhando, o rei veio e chamou um dos trabalhadores para caminhar com ele. À
noite, quando todos os trabalhadores vinham receber o pagamento, o rei pagou a cada um e também ao
homem que caminhou com ele, um dia de salário. Será que o rei poderia dizer-lhe: "Eu não vou dar-lhe um dia
de trabalho, porque você não trabalhou tanto quanto os demais? Ou o homem poderia dizer ao rei: "Foi o senhor
que me impediu de trabalhar"? O mesmo ocorre quando uma pessoa é fiel a D'us durante toda a sua vida, pois
ainda que seja curta, receberá a mesma recompensa por poder dizer: "Se não fosse pelo fato de que D'us me
chamou para longe deste mundo, eu teria continuado a ser fiel tanto como aqueles que viveram muito tempo."

CANTO DA INSPIRAÇÃO
Aproximando-nos do final do tempo, ao achar-se o povo de D’us nas fronteiras da Canaã
celestial, Satan redobrará, como fez antigamente, os seus esforços para os impedir de
entrar na boa terra. Arma as suas ciladas a toda a alma. Não é simplesmente o ignorante
ou sem letras que necessita de ser guardado; ele preparará suas tentações para os que se
encontram nas mais elevadas posições, no mais santo ofício; se ele os puder levar a poluir
a alma, poderá por meio deles destruir a muitos. E ele agora emprega os mesmos fatores
que empregou há três mil anos. (PP, 334).

Os julgamentos visitados sobre Israel destruíram os sobreviventes dessa vasta companhia
que, quase quarenta anos antes, tinham incorrido na sentença: "Morrerão certamente no
deserto". Durante o seu acampamento nas planícies do Jordão, "dos quais Moshe e Aharon,
o sacerdote, enumeraram os filhos de Israel no deserto do Sinai (...) não ficou um homem
deles, salvo Calev, filho de Yefuneh, e Yehoshua, filho de Nun". (Números 26:64,65). D'us
tinha enviado juízos sobre Israel por ter cedido às seduções dos midianitas, mas os
tentadores não deviam escapar à ira da justiça divina. "Vinga os filhos de Israel dos
midianitas", era a ordem de D'us a Moshe; "depois serás recolhido ao teu povo". Mil
homens foram escolhidos de cada uma das tribos e enviados sob a liderança de Pinchas. "E
guerrearam contra os midianitas, como o Eterno ordenou a Moisés (...) E mataram (…) cinco
reis de Midiã: Bilam também, o filho de Beor que eles mataram com a espada". (Números
31:1-8). (EP, 322)

Parashá Infantil

Pinchas

ִּפי ְנ ָחס

"Moisés obedeceu à ordem de D’us, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em
frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. Como o Senhor havia
ordenado, Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu
sucessor." (Números 27:22,23 - NTLH)

