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NOTÍCIAS

SEGUNDA EDIÇÃO DO LIVRO DE GÊNESIS
A primeira edição do livro Gênesis de Richard Elofer está esgotada e
estamos apenas publicando uma segunda edição deste livro com
algumas revisões. Isso está revelando o sucesso desta nova
publicação. Se você estiver interessado em obter uma cópia, não
hesite em entrar em contato com Richard Elofer ou procurá-la na
Amazon.com. Agradecemos a todos pelo apoio e sugestões para o
aprimoramento deste livro. No final de janeiro, o segundo volume,
Êxodo, estará disponível.

ANIVERSÁRIO NA UCRÂNIA
Este ano, celebraremos o 20º aniversário da comunidade judaica
adventista em Kiev, Ucrânia. Muitas celebrações estão programadas
para este outono, certamente em torno da celebração judaica de Rosh
Hashaná (Festa das Trombetas), Yom Kipur (Dia da Expiação) e Sucot
(Festa dos Tabernáculos). Vamos nos alegrar com eles e alguns outros
que estão comemorando aniversário este ano.

TREINAMENTO EM PORTO RICO
Apesar do Covid-19, as pessoas estão sedentas para aprender mais sobre nosso ministério de fraternidade.
É por isso que, embora em muitos países um lockdown esteja em vigor, continuamos recebendo mais e
mais convites para reuniões e treinamento. O escritório da Divisão Interamericana dos adventistas do
sétimo dia é muito ativo para alcançar diferentes grupos de pessoas em seus territórios e nos pedir para
fornecer uma série de treinamento para as pessoas que desejam se envolver neste ministério em Porto
Rico. Três reuniões lideradas pelo Dr. Elofer foram agendadas para 9, 16 e 23 de janeiro. É claro que essas
reuniões são organizadas no Zoom. Os interessados em participar dessas reuniões podem entrar em
contato conosco pelo e-mail eloferr@gc.adventist.org e todas as informações sobre o horário e o link serão
enviados diretamente.

2020, UM ANO DE MUITO TRABALHO
O ano de 2020 foi um bom ano de trabalho para o CMFJA. Quando a pandemia de Covid-19 começou a se
espalhar por todo o mundo, todos nós ficamos surpresos e não sabíamos qual seria o resultado deste ano
de trabalho, principalmente quando o bloqueio de país após país foi promulgado e não pudemos mais
nos encontrar em reuniões públicas. Porém, depois de alguns dias, entendemos que esta nova situação era
uma grande oportunidade para nosso ministério. Primeiro foi uma demonstração de quão rápido os
últimos eventos poderiam acontecer na terra, como todos os países estão ligados entre si e como a
profecia da Revelação dos Escritos Apostólicos poderia ser cumprida em um tempo muito curto. A
segunda oportunidade foi por meio da nova experiência de adoração e transmissão do estudo da Bíblia.
Foi realmente uma experiência nova para todos os nossos líderes, mas isso nos deu a oportunidade de
alcançar muito mais pessoas do que antes da pandemia, e não apenas ao redor da área geográfica de
nossas congregações, mas de todos os lugares do mundo, o único denominador comum era o idioma
(inglês, russo, francês, português, espanhol etc. Vamos continuar nessa nova forma de fazer nosso
ministério, entregando tudo a D'us que vai liderar tudo.

PARASHÁ SHEMOT

שה ׁ ְשמו ֹת
ָ ׁ ּ ָפ ָר

ÊXODO 1:1-6:1
VISÃO GERAL

goodsalt.com

O livro de Shemot (Êxodo) relata a criação da nação de Israel a partir dos descendentes de
Yaakov. No início da Parashá, o Faraó, temendo o crescimento populacional dos israelitas, os
escraviza. E quando as taxas de nascimento aumentam, ele ordenou às parteiras hebreias
matarem os meninos. Yocheved dá a luz a Moshe e o esconde nos canaviais do Nilo. A filha do
Faraó o encontra e o adota, mesmo sabendo que ele é hebreu. Miryam, irmã de Moshe, oferecelhe uma babá para cuidar de Moshe e faz com que sua mãe Yocheved cumpra a função. Anos
depois, Moshe testemunha um egípcio espancando um hebreu e mata o egípcio. Percebendo
sua vida em perigo, Moshe foge para Midian onde ele resgata Tsiporá, cujo pai Itró (Reuel)
aprova seu subsequente casamento. Em Chorev (Monte Sinai) Moshe vê um arbusto pegando
fogo onde D’us o ordena conduzir o povo de Israel do Egito a Érets Israel, a terra prometida aos
seus antepassados. Moshe contesta que o povo de Israel duvidará que ele representa o Eterno,
que capacita Moshe fazer três milagres de transformação para confirmá lo aos olhos do povo:
transformou seu cajado numa cobra, sua mão saudável em leprosa e água em sangue. Quando
Moshe declara não saber falar em público, o Eterno designa seu irmão Aharon para ser seu
porta-voz. Aharon saúda Moshe em seu retorno ao Egito e eles pedem ao Faraó que liberte
Israel. O Faraó responde com ordens mais duras, declarando que Israel deve produzir a mesma
cota de tijolos como antes, com menos material. O povo fica desanimado, mas o Eterno assegura
Moshe que ele forçará o faraó a deixar Israel ir.

"E um homem da casa de Levi
foi e se casou com uma filha de
Levi, e a mulher concebeu e deu
à luz um filho; e vendo que ele
era bom, escondeu-o por três
meses."

SHEMOT OU NOMES

ALÉM DO EXÍLIO EGÍPCIO

A primeira palavra hebraica do livro de Êxodo é
Shemot, que significa "nomes". O conceito de nome
é muito importante na Bíblia Hebraica. As pessoas
são moldadas por seu nome. Muitos Patriarcas
tiveram seus nomes alterados, de Avram para
Avraham, Sarai, para Sarah, Yaakov para Israel só
porque o nome "afeta a conduta cotidiana de uma
pessoa". Vemos isso no caráter dos Patriarcas, mas
também muito claramente em muitos profetas da
Bíblia, onde seu nome não é apenas parte de sua
personalidade, mas traduz a essência de suas
mensagens, entre muitos dois exemplos: Malachi
(Malaquias) que significa "meu mensageiro"; o
clímax de seu livro é o anúncio de um mensageiro
especial: “Hei de enviar Meu mensageiro e ele há
de desobstruir o caminho para Mim.” (Malaquias
3:1). Ou Daniel que significa "D'us é meu Juiz" e o
texto central de Daniel é seu capítulo 7 sobre o
trono e o julgamento: “Vi a seguir que dois tronos
foram erigidos e alguém, que era entrado em anos,
sentou em um deles; suas roupagens eram brancas
como a neve e seus cabelos pareciam ser de
puríssima lã. Um fogo abrasador emanava de seu
trono, que se assentava sobre rodas chamejantes.
Uma torrente de fogo corria à sua frente; milhares
de milhares o serviam, e 10 vezes mais servidores
se postavam à sua frente. Teve início o julgamento
e foram abertos os livros.” (Daniel 7:9,10). Assim,
Shemot ou nomes são muito significativos na Bíblia,
por isso o título hebraico da Parashá e até mesmo
deste livro é muito importante.

O livro do Êxodo nos apresenta um novo conceito
que passará por toda a revelação bíblica, o
conceito de exílio. Este conceito só foi tocado
quando Adam e Chavá foram banidos do Gan
Eden, ou quando Avraham e até Yaakov tiveram
que sair de sua casa para encontrar comida no
Egito. Mas aqui no livro do Êxodo, B'nei Israel é
claramente um povo estrangeiro, não aceito pela
população local, não assimilado ao modo de vida
egípcio, e finalmente forçado à escravidão. Este
conceito de exílio é importante porque prefigura o
futuro exílio instigado pela destruição de
Jerusalém pelo império neo-babilônico, e que
continuou através de sucessivos impérios até o
último e grande exílio romano. Todos estes
exilados virão para simbolizar o grande exílio da
humanidade de Gan Eden, e despertarão uma
grande expectativa: a vinda do Messias, o reino de
D'us, e o retorno ao Gan Eden ou Paraíso. A não
assimilação do povo de Israel provocou uma forte
reação por parte dos novos governantes do Egito:
“E um novo rei – que não conhecera José – se
levantou sobre o Egito. E disse a seu povo: Eis que
o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais
forte que nós! Vinde, usemos de astúcia para com
ele; quiçá se multiplique e aconteça que, havendo
guerra, ele se una também aos nossos inimigos,
peleje contra nós e suba da terra.” (Êxodo 1:8-10).
Estes versos nos dão informações importantes
sobre o período histórico no início deste livro que
culminou com o êxodo. Devemos esclarecer aqui
que a Bíblia não é um livro de história. É histórica,
mas não deve ser avaliada como um livro de texto
de história. É por isso que o livro do Êxodo não dá
os nomes dos vários faraós que governaram o Egito
no tempo de Yaakov e Yosef para Moshe e o Êxodo.
É nossa tarefa comparar o que a Bíblia diz com
nosso conhecimento científico do antigo Egito a
fim de harmonizar o relato histórico da Bíblia com
a história do Egito e de outras nações.

O NASCIMENTO DE ISRAEL
O início do Êxodo (Shemot) está ligado ao que foi
dito no final do Gênesis. Enquanto Gênesis termina
com a história dos Patriarcas, Avraham, Yitschaq e
Yaakov, e com Yosef e seus irmãos também, o
Êxodo dá mais espaço aos filhos de Yaakov, agora
chamados B'nei Israel, uma nova entidade, o povo
de Israel. De fato, Êxodo é o surgimento do povo
de D'us como uma entidade separada, e é por isso
que o primeiro capítulo observa: “E todas as almas
que saíram da coxa de Jacob foram 70 almas. E
José [Iossef] estava no Egito. E José morreu, assim
como todos os seus irmãos e toda aquela geração.
E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram,
multiplicaram-se e fizeram-se fortes, muitíssimo, e
a terra encheu-se deles.” (Êxodo 1:5-7). Antes deste
momento, o povo de Avraham, Yitschak e Yaakov
eram chamados Hebreus.

A CRONOLOGIA EGÍPCIA
E O ÊXODO
Como é possível que o novo faraó não saiba ou
não tenha ouvido falar de Yosef? Fishman e
Turner* sugerem que não houve apenas uma
mudança de rei, mas uma mudança de dinastia
faraônica, disseram eles: "Durante o século XIX
AEC, quando os acontecimentos narrados no
capítulo anterior ocorreram, o Egito foi governado
por invasores alienígenas da Síria, conhecidos
como os Hicsos ou reis pastores". O que
aconteceu? A Associação Americana para o
Progresso da Ciência afirma em seu site: "Os
Faraós governaram o Egito de cerca de 3100 AEC
a 30 AEC, mas nem sempre estavam no comando
completo de seu território. Um período de
vulnerabilidade começou por volta de 1800 AEC,
com uma sucessão de faraós ineficazes que
lutavam para manter a ordem. Os Hicsos tiraram
vantagem do vácuo de poder ao tomar o controle
do norte do Egito. De acordo com textos antigos,
deixando os faraós a cargo apenas de uma
pequena faixa de terra ao sul. Os Hicsos vieram da
Síria, ou seja, eram pessoas aramaicas, com a
mesma origem dos filhos de Yaakov: eram
semitas. "A erudição moderna identificou a
maioria dos nomes dos reis Hicsos como semitas"
(https://www.britannica.com). Assim, entendemos
como esses governantes que governaram o Egito
por cerca de 108 anos (Ibid.), poderiam ajudar
Yosef, um semita, a ascender ao posto de viceregente do Egito. Isto teria sido impossível sob
um faraó de etnia egípcia e religião. Devemos
reconhecer que é uma tarefa difícil determinar
uma cronologia egípcia confiável, em parte
devido a lacunas no registro histórico que ainda
precisam ser preenchidas através de pesquisas
arqueológicas.
Enquanto
alguns
estudiosos
colocaram o êxodo durante o século XII, porque o
texto menciona Ramsés, outros colocam o êxodo
de forma mais conservadora no século XV,
durante a 18ª dinastia. Afirma Shea: "A data do
êxodo é um dos temas mais debatidos nos
estudos devido à natureza ambígua das
evidências. Embora os textos bíblicos pareçam
exigir uma data em meados do século XV AEC, a
estela 'Israel' de Merneptah (cerca de 1220 AEC)
fixa uma data antes da qual o êxodo ocorreu, já
que menciona Israel, como um povo, entre nomes
que de outra forma se referem a lugares. Assim,
Israel foi estabelecido em Canaã perto de 1220
AEC".

Seguindo a cronologia da Bíblia, pensamos,
juntamente com muitos outros arqueólogos, que
o êxodo ocorreu durante o século XV AEC. Está
escrito que o Mishcan (Santuário) preparado no
Monte Sinai foi usado por Israel por cerca de 480
anos antes de Salomão começar a construir o
Templo em Jerusalém: “No 480º ano depois da
saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no
quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel,
no mês de Ziv – o segundo mês – foi iniciada a
construção da Casa do Eterno.” (1 Reis 6:1). O
reinado de David começou em 1011 AEC e ele
reinou 40 anos, o que significa até o ano 971 AEC
Como é geralmente acordado, Salomão reinou
também por 40 anos, ou seja, de 971/970 a
931/930 AEC Segundo o texto, o templo começou
a ser construído no 4º ano do reinado de
Salomão, entretanto Shea observa: "começando
mais cedo se uma co-regência com David for
permitida". Assim, 480 anos antes de 970 nos
levam ao ano de 1450, e é por isso que
poderíamos colocar o Êxodo em 1450 AEC. Uma
das questões ao estabelecer datas exatas para a
história egípcia é que eles usaram o calendário de
Sótis, regulado pela ascensão heliástica (referente
ao sol) de Sótis ao céu.

goodsalt.com

"E um anjo de D'us apareceu-lhe numa
chama de fogo, no meio de uma sarça; e
(Moisés) olhou, e eis que a sarça ardia no
fogo mas a sarça não se consumia."
(Êxodo 3:2)

Isto proporcionou um ano de 365 dias, mas os egípcios não incluíram um ano bissexto até 22 AEC, de
modo que seus meses se desviaram para trás. Outra desvantagem é que as observações sóticas variaram
de acordo com a longitude e latitude da observação (Wikipedia, "Ciclo Sótico"). Estes fatores tornam
difícil determinar o ano exato no qual vários eventos teriam acontecido de acordo com o calendário
egípcio. Estes fatores também dificultam a coordenação do calendário egípcio sótico com o calendário
lunar hebraico (que usou anos bissextos) ou com um calendário gregoriano. Traçando uma rápida história
do Egito, aprendemos com a Enciclopédia Britannica que o primeiro faraó da 18ª dinastia foi Amósis I
(Britannica.com). Ele foi o faraó que completou a expulsão dos Hicsos e unificou o Egito do Norte para o
Sul. Então Amenhotep I, filho de Amósis I, efetivamente estendeu as fronteiras do Egito para Núbia
(Sudão atual). Seu sucessor foi Tutmés I, que continuou a expandir o império egípcio em Núbia. Depois
veio Tutmés II, o 4º governante da 18ª dinastia do antigo Egito, que reprimiu uma revolta em Núbia e
herdou o trono de seu pai. Ele casou-se com sua meia-irmã, Hatshepsut, fazendo dela sua consorte, e eles
eram co-regentes do reino. Quando Tutmés II morreu, Tutmés III tornou-se o novo rei, mas desde criança,
Hatshepsut foi regente, e mais tarde foi coroado rei (faraó) juntamente com Tutmés III, que foi o único
regente durante 33 anos após a morte de Hatshepsut. Ao todo, Tutmés III teve o reinado mais longo
conhecido, quase 54 anos, e é frequentemente considerado como um dos maiores governantes do antigo
Egito. Depois veio Amenhotep II, o segundo filho de Tutmés III, que foi co-regente com seu pai por três
anos antes da morte de seu pai. Esta sucessão de reis ou faraós egípcios da 18ª dinastia é bem
documentada e aceita tanto pelos egiptólogos quanto pelos arqueólogos. Michael Hasel escreveu no
recente Comentário Bíblico publicado pela Universidade Andrews: "os acontecimentos dos dois primeiros
capítulos (do livro de Êxodo) correspondem ao início dessa dinastia. Muitos sugeriram que Tutmés I
poderia ter emitido o decreto de morte para todas as crianças hebreias do sexo masculino e que sua filha
Hatshepsut poderia ter sido a princesa que resgatou Moshe do rio Nilo. Embora os nomes da família real
não sejam dados na Torá, esta teoria é tornada mais plausível pela crise dinástica que envolveu a família
real nas primeiras gerações, pois nenhum herdeiro masculino nasceu para as rainhas chefes. Após a
morte de seu pai, Tutmés I, e o breve reinado de seu marido Tutmés II, Hatshepsut assumiu a realeza
sobre o Egito como co-regente com seu meio-irmão e sobrinho, Tutmés III. Nesta correlação de eventos,
teria sido de Tutmés III que Moshe fugiu após matar o mestre de tarefas egípcio. Durante os quarenta
anos de Moshe no deserto do Sinai, não só Tutmés III conduziu um recorde de dezesseis campanhas
militares no território de Canaã, talvez em parte em busca de Moshe, mas sua madrasta Hatshepsut
morreu alguns anos após a fuga de Moshe. Moshe teria voltado para enfrentar Tutmés III ou seu filho
Amenhotep II. A proscrição sistemática (destruição) de todos os registros de Hatshepsut no final de
Tutmés III ou no início do reinado de Amenhotep II sugere a ameaça de um rival e corresponde ao
retorno de Moshe".
* Preferimos evitar colocar todas as referências para as citações que constam neste capítulo. Se
desejar vê-las, consulte o livro de Richard Elofer, "Êxodo", publicado em 2021.

H A F T A R Á JEREMIAS 1:1-2:3
O povo sefaradi lê o livro de Jeremias em paralelo com a Parashá Shemot. O primeiro capítulo descreve
o chamado de um dos maiores profetas de Israel e sua primeira mensagem profética é dada. Assim
como Moshe recebeu seu chamado em Shemot, o chamado de Jeremias é descrito no capítulo um de
seu livro. Moshe não queria ser um profeta de D'us e tentou recusar seu chamado porque sabia que
seria difícil ser aceito como profeta e líder de Israel. Jeremias também tentou recusar se tornar um
profeta do Eterno, e usou o mesmo argumento de Moshe: “Eu Lhe respondi: Ó Eterno, sou apenas um
moço que não sabe nem falar!” (Jeremias 1:6). Convencendo-o, o Eterno disse: “De ninguém tenhas
medo, pois estarei contigo para te proteger – diz o Eterno.” (Jeremias 1:8). Uma pergunta legítima é: Por
que Jeremias estava com medo? A resposta é encontrada no versículo 1 onde se diz que Jeremias era
um dos sacerdotes de Anatote, uma das cidades dadas aos levitas no território de Binyamin. Esta cidade
deveria ter atraído respeito desde que os servos do Eterno estavam vivendo lá, prestando seus serviços
às aldeias ao redor de sua cidade, e servindo duas semanas por ano no Templo de Yerushalayim, de
acordo com seu curso (1 Crônicas 24:7-19). Durante os preparativos do rei David para o Templo que
Salomão construiria, o número de sacerdotes havia se tornado tão grande que foram divididos em 24
turnos, com cada turno designado para servir duas semanas de cada ano no Templo. Anatote era uma
cidade com um privilégio especial - era uma das cidades dadas aos primogênitos entre os sacerdotes,
os descendentes de Aharon (Josué 21:17-19), que significa o Sumo Sacerdote e seus descendentes. Esta
cidade era perfeita para eles desde que Anathoth estava localizada a três milhas a nordeste de
Yerushalayim. Mas a família de sacerdotes que viviam em Anathoth tinha uma triste história que
remonta ao tempo de Salomão, quando o Sumo Sacerdote ou Cohen Gadol era Abiatar, que serviu por
muitos anos sob o Rei David. Entretanto, Abiatar não era fiel ao novo rei Salomão como era ao rei David,
e por causa disso recebeu duas punições do rei Salomão: primeiro, ele e seus descendentes não
deveriam mais viver em Yerushalayim: “E a Eviatar, o sacerdote, o rei disse: 'Vai para Anatot, para os teus
campos, porque és homem digno de morte, porém hoje não te matarei, pois levaste a Arca do Eterno
D'us diante de meu pai David, e porque te afligiste por todas as aflições do meu pai.''' (1 Reis 2:26). Ele
foi exilado para Anatote, a cidade de seus antepassados. A segunda punição foi que ele foi demitido de
sua função de Cohen Gadol (Sumo Sacerdote): “E Salomão expulsou a Eviatar, para que não fosse mais
sacerdote do Eterno,” (1 Reis 2:27a) e apontou Tsadoc como Cohen Gadol (1 Reis 2:35). Esta decisão
tomada por Salomão foi respeitada por todos os reis de Judá. Vivendo em Anatote, Jeremias era
descendente de Abiatar. Sua família não era mais respeitada, pois eram descendentes de uma família
amaldiçoada. E agora, mais de trezentos anos depois que Salomão se tornou rei, esta decisão ainda era
considerada válida - é por isso que nunca vemos Jeremias no Templo oficiando como um sacerdote.
Esta decisão não foi apenas de Salomão, mas de fato foi decidida pelo próprio D'us, muito antes de
Salomão. É por isso que o texto diz: "cumprindo, assim, a palavra do Eterno que havia dito sobre a casa
de Eli em Shilo.” (1 Reis 2:27b). Por causa do comportamento dos dois filhos de Eli, o sacerdócio foi
retirado deles (1 Samuel 2:12-36). Jeremias não era apenas um descendente de Abiatar, mas também um
descendente de Eli, o Sumo Sacerdote no tempo de Samuel. Podemos entender, portanto, por que
Jeremias se opôs a se tornar um profeta: ele sabia que, vindo de Anatote e de uma tal árvore
genealógica, ele não seria aceito - não como um sacerdote ou como um profeta. Mas o Eterno não age
de acordo com nossos preconceitos e disse a Jeremias: “De ninguém tenhas medo, pois estarei contigo
para te proteger” (Jeremias 1:8). Jeremias não recebeu sua ordenação ou consagração dos homens;
recebeu diretamente de D'us: “Então o Eterno estendeu Sua mão e tocou minha boca, e o Eterno me
disse: Eis que em tua boca ponho Minhas palavras. Vê que hoje te constituí sobre nações e reinos, para
que possas erradicar e remover, destruir e demolir, edificar e plantar.” (Jeremias 1:9,10).

B ' R I T H A D A S H Á MATEUS 8:1-4
Com o texto da Parashá nós iniciamos a história de Moisés, seu nascimento, sua juventude, sua vida
adulta e sua primeira experiência como um pastor. Somente então, quando ele tinha cerca de oitenta
anos de idade, D’us o chamou para ser o salvador de Israel. Moisés se tornou o maior líder de Israel, e seu
nome aparece por volta de 780 vezes na Bíblia. A única pessoa mais mencionada que Moisés nos Escritos
Apostólicos, é Yeshua (1225 vezes). Entendemos isso, porque esses escritos focam em Yeshua, o Messias, o
salvador de Israel; isso explica por que seu nome aparece tantas vezes nos Escritos Apostólicos. Os versos
escolhidos para essa porção dos Escritos Apostólicos contam um episódio da vida de Yeshua no qual Ele
cita palavras de Moisés. Mas, vamos considerar o contexto: o começo do capítulo 8 de Mateus diz “Ora,
descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram” (Mateus 8:1). Yeshua morava na Galileia, e sua
cidade preferida era Cafarnaum, um dos portos do Lago da Galileia. Justo antes dessa história, Yeshua
estava ensinando ao povo sobre a Torá e sua aplicação no seu tempo (Mateus 5 a 7). Após esse
ensinamento, como era seu costume, ele subiu uma montanha para descansar e meditar – de fato, ao
redor do Mar da Galileia há muito mais colinas que altas montanhas. O capítulo 8 também nos dá uma
informação preciosa, dizendo que “grandes multidões o seguiram” (verso 1). Yeshua era popular; os judeus
gostavam dEle e O respeitavam. Cada vez que Ele estava em contato com as multidões, eles mostravam
sua satisfação. Eles estavam encantados pelos Seus ensinamentos (Mateus 4:23-24; 7:28-29; 8:1; Marcos 1:2122, 28, 32-33, 45; 2:2, 13, 3:7-8, etc.). Quando desceu da montanha, ele encontrou um homem doente cheio
de fé: “E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes
purificar-me” (Mateus 8:2). Sem sombra de dúvidas esse homem tinha ouvido as palestras e os sermões de
Yeshua, e é por isso que ele tinha certeza de que Yeshua era um homem de D’us. Pode ser que ele não
tivesse reconhecido Yeshua como o Messias, mas certamente como um rabi ou profeta. Por isso ele está
seguro de que, conforme o ensino da Bíblia, esse novo profeta poderia curá-lo: “Podes purificar-me”.
Yeshua não lhe fez nenhuma pergunta – Ele via que esse homem estava cheio de fé, Ele entendia suas
necessidades, e o texto continua: “E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo!”
(Mateus 8:3a). Que resposta maravilhosa de Yeshua! O resultado foi instantâneo: “E imediatamente ele
ficou limpo da sua lepra” (Mateus 8:3b). Que boas novas para esse homem! Sua vida mudou
imediatamente! Ele estava limpo, podia ir à cidade, podia voltar para sua casa e alegrar-se com sua
esposa e filhos! Mas, como cada um de nós que vai a D’us quando está doente, quando precisamos de
algo especial, somos rápidos para orar; mas quando tudo está bem, quando a saúde está boa, quando
temos tudo que desejamos, nos esquecemos de ir a D’us, de dirigir nossa prece de gratidão àquele que
nos provê tudo; talvez esse homem estivesse pronto para ir para casa, para compartilhar as boas novas de
sua recuperação com os membros da sua família. Talvez por isso Yeshua lhe disse: “Olha, não o digas a
ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho
ao povo” (Mateus 8:4). Primeiro agradeça o Eterno por aquilo que aconteceu com você – é por isso que
você precisa ir primeiro à sinagoga para oferecer ofertas de gratidão. Vamos nos lembrar que os cohanim
(sacerdotes) não estavam apenas em Jerusalém, no Templo, mas estavam espalhados por todo o país.
Esse homem vivia na Galileia – ele não poderia ir a Jerusalém para oferecer sua oferta. É por isso que ele
tinha que ir à sinagoga e apresentar sua oferta para D’us. Nós notamos nesse verso todo o respeito que
Yeshua tinha para com Moisés e a Torá. Moisés deu muitas leis: leis morais, leis religiosas, leis cerimoniais,
leis sanitárias, leis sociais. Yeshua tinha apenas sarado um homem com tsara’at (traduzida por lepra), uma
enfermidade considerada naquele tempo como contagiosa, e apenas os sacerdotes estavam habilitados a
reconhecer os sintomas dessa enfermidade e declarar alguém como “não contagioso.” É por isso que,
segundo a Torá, quando alguém era curado da lepra ele tinha que apresentar-se ao sacerdote, e o
sacerdote o declararia ainda leproso ou curado. Yeshua tinha total respeito por Moisés e pela Torá – e por
isso ele disse ao homem leproso que se apresentasse ao sacerdote. No entanto, como já dissemos, havia
oposição das classes sacerdotais contra Yeshua. E por isso, para responder suas perguntas, Yeshua disse
que o fato do homem se apresentar aos sacerdotes serviria como um “testemunho a eles”. Yeshua era uma
pessoa que seguia a Torá; ele era um cumpridor da lei e mostrava respeito pelos sacerdotes, o que é o
oposto do que muitas pessoas hoje pensam sobre Yeshua. Ele não veio para mudar a lei de Moisés, e é por
isso que o mesmo autor dessa Bessorá, Mateus, relata outras palavras de Yeshua “Não cuideis que vim
destruir a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas cumprir” (Mateus 5:17). Yeshua, o Messias de Israel, foi
fiel às leis de Moisés. Yeshua foi um judeu entre judeus. Estudos recentes sobre o comportamento e os
ensinos de Yeshua demonstraram que Ele era muito próximo dos fariseus, se é que não era, ele próprio,
um fariseu. Ele foi imergido numa micvê no Rio

Jordão como qualquer outro fariseu, para quem o ritual de purificação era muito importante. Ele agiu
segundo a Torá e suas especificações exatamente como os outros fariseus. Ele sabia que os fariseus
estavam focados em ajudar o povo a seguir a Torá e não quebrar as 613 mitsvot contidas na Torá: 248
mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos (Makot 23b). É por isso que eles estabeleciam
cercas ao redor dos mandamentos de D’us, para evitar quebrá-los. Se o mandamento diz “não cozerás o
cabrito no leite de sua mãe” (Êxodo 23:19b), os líderes religiosos de Israel pensaram que se um homem
tem apenas uma ou duas cabras ou vacas, ok, ele sabe qual cabra ou vaca amamentou seu bebê. Mas se
um fazendeiro tem mil cabras ou vacas, será difícil, se não impossível, para ele saber que cabra ou vaca
amamentou seu filhote. Então eles adicionaram uma cerca ao redor do mandamento dizendo: “Nunca
cozinhe qualquer carne com qualquer laticínio”. Dessa maneira eles ficavam salvos, o mandamento não
era transgredido. Eles expandiam os mandamentos apenas para ajudar os judeus a não quebrá-los. Vemos
que Yeshua interpretou a lei da mesma maneira, o que quer dizer, como qualquer fariseu a interpretaria.
Citando um dos dez mandamentos, Ele disse: “Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério”
(Mateus 5:27). Esse é o sétimo mandamento; é claro e pode ser muito bem entendido. Esse mandamento
significa: não durma com, e não tenha um caso com, uma pessoa que não é sua esposa, independente de
essa pessoa ser solteira ou casada com outra pessoa. Então Yeshua, usando o mesmo método que os
fariseus usavam, adicionou uma cerca ao redor desse mandamento: “Eu, porém, vos digo, que qualquer
que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela” (Mateus 5:28).
Podemos pesquisar por toda a Bíblia Hebraica e nunca vamos encontrar um mandamento que diga:
“qualquer que olhar para uma mulher com intenções cobiçosas, já cometeu adultério com ela em seu
coração.” Esse é um novo mandamento que surge com Yeshua. É uma cerca ao redor do sétimo
mandamento, porque antes de cometer adultério, um homem um uma mulher precisa olhar para o outro
com “intenção cobiçosa” e, apenas após permitir a si mesmo/mesma esse tipo de sentimento, ele/ela
estará em perigo de quebrar o sétimo mandamento. A solução é lembrar que D’us sempre está para
responder nossas orações tão rápido quanto Ele atendeu à oração do homem leproso, e, se ainda não o
fizemos, aceitar a evidência de que Yeshua é um judeu real, vivendo em seu tempo como um judeu entre
judeus e comportando-se como um judeu. Apenas quando ajudarmos o povo judeu a reivindicar Yeshua
como um judeu, eles virão a considerá-lo um profeta e, ainda mais, o Messias de Israel.

HISTÓRIAS E TRADIÇÕES

ISRAEL SOBREVIVE
Por que D'us escolheu ser revelado a Moshe através de um arbusto em chamas que não se consumia?
Nenhuma outra nação experimentou os sofrimentos, perseguições e execuções ao longo dos anos como o
povo judeu. No entanto, através de tudo isso, Israel sobreviveu como um povo com uma identidade única.
Nenhuma outra nação passou mais anos no exílio do que em sua própria pátria; ainda assim, eles
mantiveram as mesmas leis e a maioria de suas tradições por mais de três mil anos. Nenhuma outra
nação encontrou sua cultura, aprendizado e sistema educacional sob tal ataque como o povo judeu. No
entanto, eles não só sobreviveram como floresceram. O rabino Meir Shapiro era um membro do
Parlamento polonês. Uma vez um de seus colegas lhe perguntou: "Por que os judeus colocam um ovo
cozido no prato do Sêder? O rabino Meir respondeu: "Outros alimentos, quanto mais tempo são cozidos,
mais suaves se tornam. Mas quanto mais tempo cozinham ovos, mais duros eles se tornam. O ovo no
Sêder simboliza o povo judeu. Assim como o ovo, o sofrimento e a dor infligidos ao povo judeu não nos
quebraram. Ao contrário, eles nos tornaram mais duros e fortes. Com o arbusto queimando D'us mostrou
a Moshe que, assim como o arbusto ainda não foi consumido, assim também o povo judeu sofrerá
adversidades, mas nunca será destruído. Mais de três mil anos se passaram e é de fato um dos grandes
milagres de todos os tempos que o povo judeu sobreviveu e é forte e vibrante".

A VOZ DOS MILHARES
Certa vez, o rei da Áustria emitiu um decreto perverso contra a comunidade Judaica. Após muitas
súplicas, o rei concordou em receber uma delegação de rabinos. Durante o encontro, um dos rabinos
começou a gritar. O Rei olhou para ele severamente e disse: “Você não sabe que na presença de um Rei
deve se falar suavemente e não gritar?” O rabino respondeu se desculpando: “Vossa Majestade, não sou eu
quem está gritando; a voz alta que o senhor ouve é a dos milhares de judeus que estão em grande perigo
por causa do seu mau decreto!” Rav Moshe Bogomilsky fez um paralelo entre esta história e a filha do
Faraó que ouviu através do bebê Moshe, os milhares de outros meninos hebreus que estavam em perigo
de serem mortos.

INSPIRACIONAL
Pelas leis do Egito, todos que ocuparam o trono dos faraós devem tornar-se membros da
casta sacerdotal. Moisés, como o herdeiro aparente, deveria ser iniciado nos mistérios da
religião nacional. Mas ele não poderia ser induzido a participar da adoração dos deuses.
Ele foi ameaçado com a perda da coroa e advertido que seria deserdado pela princesa caso
persistisse na fé hebraica. Mas ele estava inabalável em sua determinação de prestar
homenagem a ninguém, exceto ao único D'us, o Criador do céu e da terra. Ele argumentou
com sacerdotes e adoradores, mostrando a loucura de sua veneração supersticiosa de
objetos sem sentido. Durante o tempo, sua firmeza foi tolerada em razão de sua alta
posição e do favor com que era considerado tanto pelo rei quanto pelo povo. (EP, 169)

D’us havia declarado a respeito de Faraó: “Eu endurecerei o seu coração, para que não
deixe o povo ir.” Êxodo 4:21. Não havia nenhum exercício de poder sobrenatural para
endurecer o coração do rei, mas as sementes de rebelião que ele semeou quando ele
rejeitou o primeiro milagre produziu sua colheita. Enquanto ele continuava a aventurar-se
de um grau de obstinação para outro, seu coração se endureceu cada vez mais, até que ele
foi chamado a olhar para os rostos frios e mortos dos primogênitos. (EP, 184)
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"A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com
muita pena dele e disse: - Este é um menino israelita." (Êxodo 2:6 - NTLH)

