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TRADUÇÃO DO BOLETIM 
EM ALEMÃO

Uma vez que o nosso tradutor para o alemão vai

deixar a Alemanha para novas responsabilidades,

não será possível para ele e para a sua esposa

continuarem este importante trabalho de tradução.

Por conseguinte, estamos à procura de novos

tradutores de alemão. Se você fala e escreve em

alemão e está disposto a ajudar-nos neste trabalho

de tradução, por favor envie um e-mail para

eloferr@gc.adventist.org.

N O T Í C I A S

WEBSITE SHALOM ADVENTURE

O Shalom Adventure é um site liderado por Jeff e Barbara

Zaremsky com uma equipe de webmasters. É

interessante visitar esta revista web para acessar aos seus

muitos recursos úteis ao ministério judaico adventista.

TRADUÇÃO DO BOLETIM 
EM ITALIANO

Também gostaríamos de iniciar uma edição do

nosso boletim em italiano e para isto, estamos

procurando pessoas que são fluentes no idioma. Se

você deseja dedicar algumas horas por semana no

nosso ministério, você pode entrar em contato

conosco no e-mail eloferr@gc.adventist.org

REUNIÃO VIA ZOOM COM O BRASIL

As videoconferências e serviços estão se tornando cada

vez mais populares nesta época de pandemia. Por isso

Richard Elofer foi convidado pelos líderes das

congregações brasileiras para falar no seu serviço de

Shabat em 20 de Junho. Se você deseja participar desta

reunião do Zoom, envie um e-mail ao Carlos Muniz em

cdmuniz@gmail.com

SERVIÇOS DE SHABAT E O SHALOM LEARNING CENTER

O Shalom Learning Center, que é uma instituição da Divisão Norte-Americana, está acolhendo todos que estão

procurando recursos de liderança para o nosso ministério de fraternidade. Alex Bolotnikov enviou-nos um e-mail

dizendo que estão em curso serviços para pessoas na América do Norte (EUA e Canadá) interessadas em um

Serviço de Shabat online. Aqui está a sua mensagem: "Ao passarmos pela situação do Covid-19, estamos

repensando a nossa abordagem ao ministério. Isso nos dá novas oportunidades para engajar novamente as pessoas

que se mudaram para fora da nossa área. Nós conduzimos o serviço da Torá regularmente cada Shabat, Cabalat

Shabat às sextas-feiras e estudo de Haftará. Mais de 30 pessoas estão se juntando aos nossos serviços do Zoom.

Quer assistir a estes serviços? Envie um email para Alex em: alexander_bolotnikov@me.com

BUSCA POR LITERATURA JUDAICA

Você já procurou materiais de fontes judaicas? O website Sefaria.org é uma fonte confiável. (sêfer em hebraico

significa "livro; sefaria significa 'biblioteca'. Acessando o Sefaria você poderá acessar materiais sobre o Tanach,

Talmud, Mishná, Midrash, Halachá, Cabalá, Liturgia, Filosofia e muito mais. Cada item disponível lhe dará acesso a

centenas de recursos. Ao clicar em qualquer destas palavras, mais recursos podem ser vistos. Por exemplo, se você

buscar pela Bíblia Hebraica, encontrará no item "Tanach", digitando o texto desejado para estudo na caixa de

busca. Ao aparecer o texto bíblico você verá uma outra coluna no lado direito com links para comentários,

midrashim, etc., tudo dentro do website.

http://sefaria.org/


Por insistência dos israelitas e com a permissão de

D’us, Moshe envia doze espiões, um de cada tribo

para investigarem Canaan. Antecipando-se a 

 problemas, Moshe muda o nome de Hoshea para

Yehoshua (Josué), expressando uma oração de que

D’us não o deixaria falhar em sua missão. Os

espiões retornam 40 dias depois, carregando frutas

gigantes. Dez dos doze relatam que o povo de

Canaan é gigante como as frutas e os espiões

desanimam. Calev e Yehoshua, os únicos a favor da

entrada, tentam animar o povo. No entanto, o povo

decide que a terra não vale os riscos e sugere

retornar ao Egito. As fervorosas orações de Moshe

salvam o povo de aniquilação vinda do Céu. Nisto,

D’us declara que eles permanecerão 40 anos no

deserto até que morram as pessoas que ficaram

desanimadas com o relatório negativo dos 10

espiões. Um grupo arrependido começa

precipitadamente uma invasão da Terra com base

no comando original de D’us. Moshe os adverte

para não procederem assim, mas eles o ignoram e

acabam massacrados pelos amalequitas e

cananitas. O Eterno instrui Moshe a respeito das

ofertas feitas pelos israelitas quando entrarem na

terra. O povo recebe a ordem de remover a chalá,

um presente para os cohanim, de sua massa. 

"E Calev fez o povo calar
diante de Moisés e disse:
'Subamos e herdemo-la,

porque certamente
prevaleceremos contra ela!'”

(Números 13:30)

PARASHÁ SHELACH LECHÁ
ַלח-ְלָך ה ׁשְ ָרׁשָ ּפָ

NÚMEROS 13:1-15:41
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As leis sobre oferta de pecados não intencionais,
individuais e em grupo, são detalhadas. Todavia, se
alguém blasfemar contra D’us e não se arrepender,
será eliminado espiritualmente do povo. Um homem é
descoberto carregando madeira numa propriedade
pública, violando as leis do Shabat e ele é executado.
As leis sobre as tsitsit são dadas. Recitamos a seção
sobre o tsitsit duas vezes ao dia lembrando-nos do
êxodo.



O povo de Israel chegou à fronteira da terra

prometida dois anos depois de deixar o Egito. O

Eterno estava pronto a abençoá-los para a conquista

de Canaã. Mas o povo de Israel estava hesitante.

Porque esta hesitação? Teriam medo de avançar e

de conquistar a terra? Teriam medo dos exércitos

dos inimigos? Perderam a sua confiança no Eterno?

Será que a sua fé diminuiu? A tradição judaica

tentou ter uma visão positiva desta hesitação. Diz-se

que hesitaram devido à sua elevada condição

espiritual, estando na presença de D'us não queriam

abandoná-la, mesmo pensando em trazer Mashiach

o mais depressa possível, uma vez que a sua vida era

agradável: O rabino Schochet diz: "Os espiões não

queriam entrar na Terra de Israel porque não

queriam envolver-se com o materialismo do

mundo". Durante todo o tempo da estadia do povo

judeu no deserto, eles estavam livres de tais

envolvimentos: sua comida vinha do céu (o maná);

água que eles tinham do milagroso 'Poço de

Miryam'; eles estavam abrigados pelas 'Nuvens de

Glória' celestiais, que também limpavam e

prensavam suas roupas. Assim, não queriam sair do

deserto para entrar na Terra Santa, onde teriam de

se dedicar à lavoura, à sementeira e a todas as

outras actividades normativas para a sua existência

diária".Cada história pode ser vista positiva ou

negativamente, dependendo da nossa visão do

mundo e da nossa percepção do povo de Israel no

deserto. Na maioria das vezes temos uma visão

negativa desta história, quando poderíamos

considerar que estas pessoas que ouviram a voz de

D'us no Sinai, alcançaram um alto nível espiritual e

tiveram uma alta opinião de D'us e estar na

presença contínua da Shechiná foi um privilégio

para elas. É por isso que eles também são

apresentados como pessoas justas. Rav Frand

partilha connosco uma abordagem positiva

encontrada no Chidushei haRi'm (o Gerrer Rebe). Ele

sugere que o problema que os Meraglim (espiões)

tinham com a entrada na terra de Canaã se devia

precisamente ao fato de serem indivíduos justos. Na

verdade, para alguns comentaristas eles eram

Tsadikim [justos], eles amavam e ansiavam pelo tipo

de existência - uma vida completamente espiritual -

que eles viviam no deserto. Eles literalmente tiveram

uma experiência Olam hazê [este mundo] que é

semelhante à Olam habá [mundo por vir]. Eles

sabiam que esta espiritualidade terminaria quando

entrassem na Terra de Israel e começassem uma

existência "normal". Seria necessário conquistar a

terra, arar a terra e semeá-la, fertilizar, podar, colher

e suportar 

DOZE EXPLORADORES todas as provações e tribulações de ganhar a vida
que nos têm atormentado, juntamente com toda a
humanidade, desde que esses milagrosos 40 anos
de experiência no deserto vão acabar. (Aish.com).

EXPLORANDO A 
TERRA PROMETIDA

A palavra hebraica usada pelo povo judeu para
descrever os exploradores que Moshe enviou para
explorar a terra de Canaã é Meraglim - (do
hebraico ragal "perna, pé" literalmente "ir a pé").

Traduziremos esta palavra neste comentário como
"exploradores". preferimos usar a palavra técnica
"exploradores" do que "espiões". O texto hebraico
utilizado nesta parte da Torá (Números 1:2) é a
palavra Anashim, que significa "homens" e não
"espiões". A tarefa que lhes foi atribuída foi a de
"visitar" a terra ou seja, olhar para ela, explorá-la.

Embora D'us prometeu a Avraham, Yitschaq e
Yaakov, bem como aos seus descendentes o povo
de Israel, que lhes daria a terra de Canaã, D'us
repete novamente neste texto que a terra lhes foi
dada, "Envia (...) para investigar a terra de Canaã,

que eu darei a B'nei Israel". O povo de Israel pode
ter algumas dúvidas sobre a terra prometida, mas
é um D'us amoroso e fiel; Ele cumprirá a promessa
que fez aos patriarcas. Neste ponto, esta é uma
promessa, não é uma profecia, ou uma profecia
condicional, de que D'us só daria a Terra a Israel se
eles fossem "bons", "fiéis" ou qualquer outra coisa.

Não, esta terra foi prometida ao povo de Israel, e
nada vai mudar esta realidade. É claro que o
Eterno pode adiar a realização da promessa, como
fez nesta história, mas isso não muda a realidade
de que praticamente a terra pertence a Israel.
Podem ser impedidos de habitar a terra prometida
durante 40 ou 70 anos, ou mesmo vários séculos, o
que não evita a realidade de que esta terra
pertence a Israel e a decisão divina. No entanto,

durante 4000 anos as nações não aceitaram esta
dádiva de D'us a Israel. Há cerca de 2300 anos,

durante o tempo de Alexandre o Grande, esta
discussão ainda estava aberta. A Guemará dá-nos
uma história que diz: "O povo de Canaã uma vez
levou o povo judeu a tribunal perante Alexandre o
Grande". Exigiram que Israel lhes fosse devolvido
porque era originalmente propriedade do seu
antepassado Canaã. Gevihah ben Pesisa
argumentou que Canaã era filho de Cham e foi
amaldiçoado por Nôach para ser um servo dos
seus irmãos, Shem e Yafet. Segundo a Halachá
(Pessachim 88b), 



"E toda a congregação pensou em
apedrejá-los, porém a glória do Eterno

apareceu na tenda da reunião a todos os
filhos de Israel.” (Números 14:10)
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o que quer que um escravo adquira, pertence
ao seu senhor. Assim, os cananeus não tinham
qualquer direito à terra, e através do seu
antepassado Shem, o povo judeu era o legítimo
proprietário. Os queixosos ficaram estupefatos
e fugiram deixando os seus campos e vinhedos
para o povo de Israel". (Sanhedrin 91a). Não
temos a certeza de que seja um argumento
que possamos utilizar hoje, mas pelo menos há
outro argumento que se refere à Criação: "No
início de Bereishit, Rashi explica que a Torá
começa com a narrativa da criação, porque se o
mundo acusa os judeus de tirar ilegalmente
Érets Israel, eles podem responder: "Hashem
criou o mundo inteiro e que pertence a Ele.

Com a Sua vontade Ele tirou-o e deu-o a nós".

Este é certamente um argumento mais forte, a
maior parte das pessoas que vivem nas suas
terras tomaram-na pela força, podemos pensar
nos britânicos na Austrália ou na Nova
Zelândia, nos espanhóis e portugueses na
América Central e do Sul, nos europeus na
América do Norte e no Canadá, ou nos árabes,

no Oriente Médio e na África. No entanto, se
acreditarmos no que diz a Bíblia, o único povo
do mundo que recebe diretamente a sua terra
de D'us é o povo judeu, e até hoje é o único
povo que é desafiado a viver no seu próprio
país, apesar de ter o título original de
propriedade numa forma escrita na Bíblia.

Assim, segundo a narração de Deuteronômio 1,
foi o povo que pediu a Moshe que enviasse
exploradores para avaliar a terra e relatar o
sucedido. O rabino Samson Hirsch diz que eles
foram enviados com "o propósito expresso da
missão era encontrar o melhor caminho para
entrar na terra e se familiarizar com as cidades
que viriam primeiro". (2008, 239) A primeira
reacção de Moshe foi a de pensar que não havia
nada de errado neste pedido: “E esta coisa
agradou aos meus olhos” (Deuteronômio 1:23).

Talvez mais tarde a substância da missão tenha
sido alterada em vários aspectos. O objetivo da
missão, tal como foi formulada pelo povo, era
"explorar" ּ רו de (ChaFaR) a terra (22). O יְַחּפְ
principal significado era observar os pontos
fracos do país, a fim de o conquistar. Por outro
lado, a ordem de D'us era "visitar" ou explorar
Yaturu (de Tur) (Números 13:2). O rabino Hirsch
diz que esta raiz "denota uma investigação
estritamente objetiva, pois o investigador
observa as qualidades especiais de uma coisa e
coloca-as juntas como expressão 

de um conceito". Mas ֻתר tur pode também denotar
exploração com "um propósito subjetivo e, nesse
caso, denota principalmente a procura dos pontos
bons adequados a algum fim pretendido". Isto
significa que o comando do Eterno no texto da
parashá mudou e alargou a sua missão. Eles não
foram encarregados apenas de procurar a melhor
maneira de conquistar a terra. A sua missão era
antes conhecer a própria terra como base para o
desenvolvimento de uma nação e foi-lhes indicado
que deveriam considerar a terra de um ponto de
vista duplo, uma vez que o Eterno diz que não é o
momento de Israel tomar posse da terra “Eu hei de
dar aos filhos de Israel” (Números 13:2). Chegou o
momento, porque os habitantes corromperam o
seu caminho, Havia corrupção a um nível máximo
que o Eterno já não podia aceitar. Assim, Moshe
enviou-os para a terra de "leite e mel" com a
permissão de D'us. O rabino Zev Leff conclui: "Mas
D'us reagiu ao erro de Israel, não com abandono e
desdém, mas com uma nova tarefa e missão para
eles. Eles agora tinham de enfrentar o perigo e o
desafio do relatório dos espiões e a forma como
lidariam com ele. Infelizmente, também falharam
neste teste". (Aish.com).



H A F T A R Á JOSUÉ 2

No texto da parashá, o Eterno autoriza Moshe a enviar espiões à terra de Canaan: “Envia homens que
espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel; de cada tribo de seus pais enviareis um
homem, sendo cada qual príncipe entre eles...” (Números 13:2). Na Haftará, é Yehoshua quem envia
espiões à terra. “De Sitim enviou Yehoshua, filho de Num, dois homens, secretamente, como espias,

dizendo: Andai e observai a terra e Jericó.” (Josué 2:1). 38 anos antes, o povo de Israel não estava pronto
para confiar no Eterno, mas agora está. Eles querem sair do deserto e desfrutar da terra que mana leite e
mel. Os cananitas ouviram o que o Eterno fez por Israel desde que saíram do Egito. Eles ficam com medo
e alguns passaram a crer no D’us de Israel e os ajudaram. É o caso de Rahav, a prostituta de Jericó:

“Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Rahav, e pousaram ali.” (Josué
2:1). Rahav diz aos espiões que ela sabe o que o Eterno fez por eles: “e lhes disse: Bem sei que o Eterno vos
deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão
desmaiados. Porque temos ouvido que o Eterno secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando
saíeis do Egito; e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Ogue, que estavam além do
Jordão, os quais destruistes. (Josué 2:9,10). Ela pede que lembrem dela e da família quando voltarem:

“Agora, pois, jurai-me, vospeço, pelo Eterno que, assim como usei de misericórdia para convosco, também
dela usareis para com a casa de meu pai; e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a
meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que
livrareis a nossa vida da morte.” (Josué 2:12,13). Rahav torna-se um exemplo de fé “Pela fé, Raabe, a
meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias.” (Hebreus 11:31). Ela
mereceu tornar-se ancestral do Rei David e do Messias, Filho de David. (Mateus 1:5).

De tempos em tempos temos de tomar algumas decisões difíceis para nós próprios e para a nossa família.

Pode acontecer que recebamos uma boa promoção no nosso trabalho, mas temos de nos mudar para um
novo lugar onde não haja crentes ou congregações onde nos encontrarmos, mas não estamos muito
seguros, hesitamos, não sabemos o que fazer. Uma decisão errada pode levar a uma catástrofe para nós
próprios e para a nossa família. Esta parashá dá-nos um bom conselho: “Envia para ti homens, para que
espiem a terra de Canaan, que Eu hei de dar aos filhos de Israel; e enviarás um homem por cada tribo de
seus pais, sendo cada qual príncipe entre eles.” (Números 13:2).” Vá e verifique se este novo lugar é
realmente bom para si e para a sua família e depois reze e pergunte a D'us se é o plano dele que tem de
viver num lugar onde não há possibilidade de crescer espiritualmente. Mas ir até lá para "explorar" é
também talvez para verificar a possibilidade de plantar uma nova congregação de crentes. O Eterno é
bom e se estivermos prontos para fazer a sua vontade, Ele nos abençoará.

COMO SER ABENÇOADO



B ' R I T  H A D A S H Á ATOS 5:1-11

Na parashá, se alguém blasfemar contra D'us e não se arrepender, será afastado do seu povo. (Números 15:30-31)

Nos Escritos Apostólicos temos a história de um casal que pecou desafiadoramente e blasfemou contra D'us ao

mentir ao Ruach Hakodesh. O nome desse casal era Ananias e Safira. Eles estavam entre os primeiros crentes em

Yeshua. Primeiro vamos reconhecer a comunidade dos primeiros crentes. Esta comunidade estava cheia de

crentes fortes na fé; primeiro tínhamos o núcleo desta comunidade que era composta pelos 12 talmidim. Um

deles falhou, Judá Ish Kariot, assim eles eram apenas 11 discípulos até Yeshua escolher o décimo segundo que foi

o rabi Shaul que foi escolhido no capítulo 9 de Atos através de uma visão especial que ele recebeu no seu

caminho para Damasco. No entanto, em torno deste primeiro círculo de discípulos eram cerca de 110 seguidores

que acompanharam Yeshua durante a sua vida e que formaram a primeira comunidade. Nós os vemos reunidos

em Atos 1, na sala superior. Então havia 3000 pessoas que foram batizadas no dia de Shavuot em Jerusalém (Atos

2) A descrição desta comunidade é que foi muito calorosa (Atos 2:42-47). Não é certo que os 3120 membros desta

comunidade se tenham encontrado neste momento, porque como sabemos muitos dos que estavam imersos

em Shavuot voltaram para casa - Shavuot é uma festa de peregrinação, e todos os judeus deveriam estar em

Jerusalém; o texto de Atos lista pelo menos 16 ou 17 países ou regiões de onde estas pessoas vinham. Assim, após

a festa, regressaram a casa felizes por partilharem as suas descobertas sobre o Messias que já tinha chegado a

Jerusalém. Assim, não sabemos quantas pessoas se encontravam em Jerusalém todos os dias sob a liderança dos

Apóstolos, mas eram pelo menos algumas centenas. Temos de reparar a partir deste texto de Atos 2 que “E dia

após dia, o Senhor Ihes acrescentava os que eram salvos” (47). Isso significa que eles estavam crescendo muito

rapidamente a cada dia que passava. Eles não estavam se encontrando apenas em casas privadas, mas também

no Templo no momento das orações comunitárias (Atos 3:1). Os Shaliachim (apóstolos) estavam constantemente

chamando o povo ao arrependimento para aceitar Yeshua como o Messias (Atos 2:38-40; 3:19,20). É por isso que

seu crescimento foi exponencial, aprendemos no capítulo 4 que o número de "homens chegou a cerca de cinco

mil". Se houvesse apenas homens, somando as mulheres e as crianças, podemos imaginar que o seu número real

fosse muito mais elevado do que isso. Nem todos estes crentes eram ricos, muitos pobres viviam em Jerusalém

alimentados pelo Templo e pelos seus "fundos de caridade". Foi uma mitsvá para os discípulos cuidarem dessas

pessoas infelizes, por isso no final do capítulo 4 esta comunidade é descrita de uma forma muito boa (Atos 4:32-

37). Ninguém os obrigou a colocar "tudo em comum". Foi uma decisão pessoal de cada um. A missão que Yeshua

deixou que fossem tão importantes para eles, que muitos deles estavam prontos a dedicar toda a sua pertença a

esta causa. Os membros foram muito generosos. Foi neste contexto que aconteceu a história do capítulo 5. Está

escrito: “Havia ali um homem chamado Hananyah, o qual, acompanhado de sua mulher, Shappirah, vendeu uma

propriedade e, com o consentimento dela, reteve parte da quantia para si mesmo, apesar de ter trazido o

restante aos emissários. Então Kefa disse: "Por que o Adversário encheu seu coração a ponto de você mentir ao

Ruach HaKodesh e manter consigo parte do dinheiro recebido pela terra? Antes de vendê-la, a propriedade era

sua; e, depois de tê-la vendido, o dinheiro era seu para ser usado como lhe aprouvesse. Portanto, o que o fez

decidir-se por isso? Você não mentiu a seres humanos, mas a D'us!” (1–6). Recordando o diálogo entre Yeshua e o

jovem rico que veio perguntar a Yeshua “Se. você for sério e quiser alcançar seu objetivo, vá, venda seus bens e dê

o dinheiro aos pobres, e terá riquezas no céu. Então venha e me siga” (Mateus 19:21). Não é fácil, a reação do

homem rico foi clara: “Quando o jovem ouviu isso, afastou-se triste porque era rico.” (Mateus 19:22). Esta história

como muitas outras relacionadas com o ministério de Yeshua estavam se espalhando antes de os evangelhos

serem escritos. O jovem rico não era mau, mas sem aumentar a sua riqueza, é impossível dar para o serviço de

D'us, pois se alguém está preso nas mãos da sua riqueza que ele não seria capaz de se desamarrar dela. Claro que

não era obrigatório dar a sua riqueza pela causa de D'us, mas a maioria das pessoas ricas o fez porque tinham a

certeza de que o fim dos tempos tinha chegado e de que o Messias voltaria muito em breve para introduzir cada

um deles no reino de D'us. Com a perspectiva de muito em breve retorno de Mashiach em mente, eles

entenderam que suas propriedades não valiam nada. Alguns deles, poderiam se lembrar das palavras de Yeshua

anunciando a destruição da cidade: “Mas ele lhes respondeu: "Vocês vêem tudo isto? Eu lhes digo que eles serão

totalmente destruídos - nem uma pedra ficará em pé!” (Mateus 24:2). Sabiam que a cidade seria destruída,

portanto, seria melhor colocar o seu "tesouro no céu" onde “nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os

ladrões não entram nem roubam.” (Mateus 6:20).Ananias e Safira estavam entre os que tinham uma propriedade

em Jerusalém. Seguindo o exemplo de Barnabé, procuraram os discípulos e disseram-lhes que estavam

dispostos a vender a sua propriedade e a dar a totalidade dos rendimentos da venda aos pobres da comunidade.



C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

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

SENHOR "CAVEVUDÍ"
"Que bela mansão!" pensou Berel ao admirar as casas de um subúrbio parisiense. "Quem será que mora aqui?"

Partindo do princípio de que todos eram fluentes em ídiche (a única língua que Berel falava, que até os não

judeus da sua comunidade na Polônia compreendiam), Berel aproximou-se do parisiense mais próximo e

perguntou: "Quem é o ocupante desta mansão? O francês que não conseguia entender uma palavra, perguntou

educadamente "Qu'avez-vous dit? (O que você disse?) Berel tinha a certeza que tinha uma resposta para a sua

pergunta. "O nome do ocupante é "Cavevudí". Ele deve ser bastante rico para viver numa mansão destas". Ao

longo do seu percurso por Paris, Berel reparou em campos, fábricas e armazéns, e sempre que perguntava sobre

o proprietário, a resposta era sempre a mesma - Cavevudí! Puxa, pensou ele, este Cavevudí deve ser dono de

metade de Paris! Finalmente passou por um funeral e, a julgar pela dimensão do cortejo, ele argumentou que

uma pessoa muito importante deve ter falecido. Como ele perguntou sobre a identidade do falecido, a resposta

foi previsivelmente "Cavevudí"! Berel levantou as mãos para o carro funerário e gritou com o seu pesado sotaque

ídiche: "Cavevudí, Cavevudí! De que serve toda a sua riqueza? De que valor são todas as suas mansões, campos,

fábricas e armazéns quando no final você morre como qualquer pobre? (Chabad.org)

É evidente que ninguém os obrigou. Por isso, quando Shimon Pedro, que recebeu uma revelação especial do

Ruach Elohim, descobriu que eles estavam enganando a jovem comunidade, disse-lhes: “Antes de vendê-la, a

propriedade era sua” (Atos 5:4). A propriedade pertencia-lhes, ninguém os obrigou a vendê-la, e mesmo quando a

venderam, ainda tinham o seu dinheiro e tinham apenas de dizer a verdade, "olha Kefa (Pedro), nós vendemos a

nossa propriedade, mas temos uma família aqui ou ali, e é melhor ficarmos com metade da venda para

alimentar a nossa família". Isso teria sido correto, mas em vez disso decidiram mentir, disseram à comunidade e

ao Eterno que iriam dar o montante total da venda. Para os discípulos estava a mentir ao Eterno, não aos

homens. Era um caso de "pecado com rebeldia" e "blasfêmia". Na comunidade de novatos, era importante não

permitir pecados abertamente. “Ao ouvir essas palavras, Hananyah caiu morto” (5:6). Depois, Safira chegou: “Cerca

de três horas depois, sua mulher se aproximou, sem saber o que tinha acontecido. Kefa lhe perguntou: "Diga-me,

é verdade que vocês venderam a terra por tal preço?". "Sim", ela respondeu, "lsto foi quanto nos pagaram por ela”

(Atos 5:7,8). Shim’on descobriu que ela estava no enredo, disse-lhe “Kefa, porém, retrucou-lhe: "Por que vocês

conspiraram para tentar o Espírito do Senhor? Ouça! Os homens que sepultaram seu marido estão à porta. Eles a

levarão também!".” (9). A punição foi instantânea: “Ela caiu morta aos pés dele instantaneamente.” (10). Tal

mentira não poderia ser tolerada, se assim fosse, todo o excesso poderia ser possível e o respeito pelo Eterno e

pelo seu Messias teria morrido. Este texto conclui dizendo: “Como resultado disso, um grande temor caiu sobre a

comunidade messiânica e também sobre todos os que ouviram falar a esse respeito.” (11). O Movimento de

Yeshua é santo, é por isso que lidamos diretamente com os crentes, a comunidade e o Eterno. Mentir à

comunidade é mentir para o próprio D'us. É por isso que a última mensagem dada pelo livro de Hitgalut

(Apocalipse) ao movimento Yeshua a ser pregada a “cada nação, tribo, língua e povo. (..) ‘Temam a D'us, deem-lhe

glória, porque chegou a hora do seu juízo!” (Revelação 14:6,7). Sejamos fiéis ao nosso D'us e seu Messias.

FÉ EM AÇÃO
O rabino Israel Baal Shem Tov, fundador do movimento Chassídico, quis em tempos ensinar aos seus alunos o

que é a verdadeira fé em D'us.   Eles viajaram para uma certa aldeia e pararam numa pousada, dirigida por um

simples judeu temente a D'us. O estalajadeiro acolheu-os muito calorosamente e convidou-os para uma refeição.

Durante a refeição, um soldado entrou, bateu na mesa três vezes e saiu.  Mais tarde, o soldado voltou e repetiu o

estrondo sobre a mesa. O estalajadeiro explicou: "Este ano foi um ano difícil do ponto de vista financeiro.  Como

resultado, estou em atraso no pagamento da minha renda ao Barão, que é dono desta aldeia. Hoje tenho de

pagar a renda. O Barão enviou o soldado para me lembrar de fazer o pagamento hoje.  Quando o soldado chega

pela terceira vez, tenho de ir ao Barão e pagar o que devo. Caso contrário, ele vai-me mandar para a prisão".



 

O Espírito de D’us inspirou a oração de Josué, para que de novo se pudesse dar prova do
poder do D’us de Israel. Portanto o pedido não ostentou arrogância, por parte do grande
líder. Josué recebera a promessa de que o Eterno certamente subverteria aqueles inimigos
de Israel; contudo, aplicou tão decididos esforços como se o êxito dependesse unicamente
dos exércitos de Israel. Fez tudo que a energia humana podia fazer, e então pela fé clamou
rogando auxílio divino. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço
humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente
confiam no Braço todo-poderoso. (PP, 371).
 

Moisés levantou-se então e entrou no tabernáculo. O Eterno declarou-lhe: “Com
pestilência o ferirei, e o rejeitarei; e farei de ti povo maior”.  Números 14:12. Mas de novo
Moisés pleiteou em favor de seu povo. Não podia consentir em que fossem destruídos, e
dele se fizesse uma nação mais poderosa. Apelando para a misericórdia de D'us, disse:
“Rogo-Te que a força do meu Senhor se engrandeça; como tens falado, dizendo: O Eterno é
longânimo, e grande em beneficência. [...] Perdoa pois a iniquidade deste povo, segundo a
grandeza da Tua benignidade; e como também perdoaste a este povo desde a terra do
Egito até aqui". O Eterno prometeu poupar Israel de destruição imediata; mas, por causa
de sua incredulidade e covardia, não poderia manifestar Seu poder para subjugar os
inimigos deles. Portanto, em Sua misericórdia ordenou-lhes, como o único meio seguro,
que volvessem em direção ao Mar Vermelho. (PP, 282)

C A N T O  D A  I N S P I R A Ç Ã O

ORGULHO DA MISSÃO
Um chassid queixou-se uma vez ao seu Rebe que, devido às suas atividades comerciais generalizadas, tinha

muito pouco tempo para cumprir os Mandamentos de D'us.O Rebe respondeu: "A Mishná diz que D'us queria

merecer o povo judeu, por isso deu-lhes mitsvot (mandamentos) em abundância". Quando se constrói uma casa,

há mitsvot associadas a ela. Quando uma pessoa trabalha no campo ou em negócios, há muitas mitsvot para

executar lá também. D'us espalha suas mitsvot em todas as áreas para que possamo-nos ligar a Ele todos os dias

das nossas vidas, independentemente da nossa ocupação". Quando cumprimos um mitsvá, cumprindo a nossa

missão neste mundo, é importante sentirmo-nos orgulhosos e positivos sobre o que estamos fazendo.

"Pela forma como se comporta, presumo que tenha dinheiro para pagar ao Barão", disse o Baal Shem Tov. "Ao

contrário", respondeu o estalajadeiro. "Eu não tenho dinheiro algum.   No entanto, tenho total confiança de que

D'us me ajudará". Pouco depois, o soldado veio uma terceira vez e bateu em cima da mesa como antes. "Agora

tenho de falar com o Barão e pagar a minha dívida. Voltarei, de bom grado, em breve". O estalajadeiro

desculpou-se e foi calmamente com o soldado. O Baal Shem Tov e os discípulos observaram através da janela

para ver o que aconteceria. De longe, eles notaram uma carruagem chegando até o estalajadeiro. Um estranho

teve uma conversa com ele. Depois a carruagem partiu. Pouco depois, a carruagem deu meia volta e aproximou-

se novamente do estalajadeiro. Desta vez, notaram que o homem da carruagem entregou uma encomenda ao

estalajadeiro, que continuou o seu caminho. Quando o estalajadeiro regressou, perguntaram-lhe o que tinha

acontecido. Ele disse-lhes que no caminho até o Barão, alguém se aproximou dele querendo comprar uma

grande quantidade de vodka. "Citei-lhe um preço e pedi-lhe um depósito, a quantia que devia ao Barão. Mas o

homem pensou que o preço era demasiado, pelo que nos separamos.  Passado algum tempo, ele voltou e disse-

me que tinha mudado de ideia e concordado com o preço. Depois deu-me a entrada que era exactamente o

que eu precisava para dar ao Barão". O Baal Shem Tov disse aos seus alunos: "Este é o poder da verdadeira fé em

D'us". Como dizemos todos os dias em oração, "Abençoado é o homem que confia em D'us e D'us será a sua

segurança".



"Diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas
pontas das suas capas; e em cada pingente ponham um cordão azul." 

(Números 15:38 - NTLH)

Shelach Lechá
ַלח-ְלָך ׁשְ

Parashá Infantil


